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   :       مقدمة

                                                             يعد اختيار مشكلة إلخضاعها للبحث والدراسة أحد املهـام الصـعبة   
                                                دئ ، فعلى الرغم من أن الباحث املبتدئ يكـون قـد                        الىت تواجه الباحث املبت

                                      ً     ً                            درس منهجية البحث العلمى ، وأمل ا إملاماً جيداً ، إال أنه عنـدما يـأتى إىل   
                                                                      النقطة الىت يتعني عليه فيها أن خيتار مشكلة حبثية جيد املهمة أصعب مما يتصور ، 

     سـة                              يصعب حتديدها وإخضـاعها للدرا           أو واسعة                        فتارة يتخري مشكلة عريضة
                                                                     العلمية ، وتارة خيتار مشكلة سبق لغريه دراستها ، وىف أحيان أخـرى خيتـار   
                                                                مشكلة حمدودة املدى بدرجة كبرية، ويرى البعض أن اختيار مشكلة البحـث  

   .                                       وحتديدها رمبا يكون أصعب من إجياد احللول هلا 

                               ملعىن املشكلة وأنواع املشكالت الـىت                            وعلى الصفحات التالية نعرض 
                                                    للبحث واالستقصاء ، واملصادر الىت نلجأ إليها للحصول على              ميكن إخضاعها

     .                                                               مشكالت حبثية ، ومعايري اختيار املشكلة ، وكيفية حتديد املشكلة البحثية 

���	−�����������א�����و���� �

 ����What is a Problem :          ىن املشكلة  مع

                                                        ً   إذا أراد شخص ما أن حيل مشكلة معينة ، فإنه جيب أن يكون ملماً ىف 
                                                           صل مبعىن املشكلة ، فجزء كبري من احلل يكمن ىف معرفة الشخص بالشـئ    األ

٣



 

                                                                   الذى حياول القيام به ، واجلزء اآلخر يكمـن ىف معرفـة معـىن املشـكلة ،     
   .      ً                وخصوصاً املعىن العلمى هلا 

 A Perplexing                      موقـف حمـري أو معقـد      :                   واملشكلة ببساطة هى 

Situation   د من األسئلة الىت تساعد     ى عد أ                              يتم حتويله أو ترمجته إىل سؤال أو                      
                                                                     على توجيه املراحل التالية ىف االستعالم ، وميكن أن تعزى احلرية أو التعقـد ىف  

   :                                 املوقف إىل العديد من األسباب ، منها 

                                                        تشابك عناصر املوقف إىل احلد الذى جيعل من الصعب فهم دور كـل      -   ١
   .                       من تلك العناصر ىف املوقف      عنصر 

                                          تابات والدراسات الىت تناولت هذا املوقف ، مما                   وجود تناقضات ىف الك    -   ٢
                                                             جيعل الباحثني ىف امليدان ىف وضع حيتاجون فيه إىل إجراء دراسة علميـة  

   .                     حلل مثل هذه التناقضات 

                                                       وجود تساؤالت حول نتائج األحباث الىت أجريت على املوقف وحـول      -   ٣
   .                                 اإلجراءات الىت أتبعت ىف التعامل معه 

                                        إجراء دراسة حول املشكلة ، فإن هدفه هو حل                     وعندما يقوم الباحث ب
    كما   –                                ً                            تلك املشكلة ، ومن مث فإن هناك فرقاً بني املشكلة والغرض ، فاملشكلة 

                                                          موقف تتسم عناصره ومكوناته بالغموض أو التعقد ، ومن مث فـإن    –       أوضحنا 
                                                             الغرض من إجراء حبث حول املشكلة هو حل تلك املشـكلة ، مـن حيـث    

                                             ى حييط بعناصرها ، ويتم هذا احلل بإتبـاع طـرق                      الكشف عن الغموض الذ
   .                            ً وأساليب حمددة وموصوفة تفصيلياً 

                                من زاوية املنهج العلمى ىف البحـث                      أتى إىل تعريف املشكلة  ن       وعندما 
                           مجلة أو عبـارة اسـتفهامية     ( Kerlinger, 17 )                       فإا ، كما يوضح كريلنجر 

٤



 

                    إلجابة على التسـاؤل                                                 تتساءل عن العالقة الىت توجد يب متغريين أو أكثر ، وا
                                                                 املطروح هو ما ننشده من البحث ، فلو متت صياغة املشكلة ىف صورة علمية ، 

                              ما تأثري أنواع خمتلفة من احلوافز   :                                       فإا بذلك ستتضمن متغريين أو أكثر ، مثل 
                                                                على أداء التالميذ ؟ هل تعليقات املعلم تؤدى إىل حتسن أداء التالميذ ؟

                                    بالنسبة للباحث أن يفكر ىف كيفية حتويل                         ويعىن ذلك أنه من الضرورى 
                                                                املشكلة ىف صورة عامة إىل صورة علمية ، وهو ما سيتم توضيحه بشكل أكثر 

    .      ً              تفصيالً ىف الفصل احلاىل 

 Types of Research Problems     :                      أنواع املشكالت البحثية

  ،                              ىت قد يفكر باحث ما ىف استقصائها                           توجد أنواع خمتلفة للمشكالت ال
                                                      لتلك املشكالت أن تنتمى إىل فئات حمددة ، وعندما نتحدث عـن          حيث ميكن 

                                                                 أنواع املشكالت ، فإننا ال نقصد أنواع الدراسـات الـىت سـتبحث تلـك     
   .                                            املشكالت ىف إطارها ، فذلك أمر يناقش ىف مكان الحق 

 ,Sax, 1979 )   :                                        وميكن تصنيف املشكالت البحثية ىف عدة فئات هى 

41 – 47 ) 

   :                         و حتديد مدى صحة النظريات            حبوث لتوضيح أ    -     ١

Research to Clarify or Validate Theory : 

                                                           من املرغوب فيه أن حتاول التحقق من مدى صحة النظريات القائمة ،   
                                                               وذلك من خالل التعرف على مدى قدرا ىف فهم الظواهر املختلفـة وحـل   

      تبىن ىف     رية  ظ      أن الن  –                كما سبقت اإلشارة   –                            املشكالت القائمة ، فمن املعروف 
                                               دات واالستقصاءات االختيارية املضبوطة ، وعندما يتم                    ضوء العديد من املشاه

                                                                     بناء النظرية ، فمن املفروض أن يكون هلا عواقب مترتبة عليها ، وإثبات صحة 
٥



 

                                                                     هذه العواقب أو النتائج من شأنه أن يثبت صحة النظرية ، وهكـذا فكلمـا   
                              املترتبة على نظرية كـان ذلـك                                             جتمعت لدينا أدلة على صحة النتائج أو اآلثار
      ً                                   دعماً للنظرية ، أما ىف حالة ثبوت عدم صحة 

    ب   ــ                                بعض هذه املترتبات ، فإن األمر يتطل

                                     إحداث تعديالت ىف النظرية يتوقف حجمها 

      ريات   ــ                             على عدد ما مل يثبت صحته من تأث

    ني   ــ                               مفترضة هلا ، وميكن توضيح العالقة ب

            يارية الىت                             النظرية وكل من املشاهدات االخت

                                       ضعها لالختبار من خالل الدراسات البحثيـة   خن                             أدت إىل بنائها ، والنتائج الىت 
                   متثـل االستقصـاءات     "   س   "       حيـث    (        املقابل                         على النحو املوضح ىف الشكل 

                              متثل النتائج الىت ختضعها لالختبار   "   ن   "                                     االختيارية الىت أدت إىل بناء النظرية ، 
                                   وكمـا نوضـح اجتاهـات األسـهم ،        ،  )                            للتعرف على مدى صحة النظرية 

                                                                    فإن االستقصاءات االختبارية تؤدى إىل بناء النظرية ، وثبوت صـحة اآلثـار   
   .                                     املترتبة على النظرية يدعم تلك النظرية 

                                                                   فلو افترضنا أن إحدى النظريات تقرر أن النسيان حيدث عنـد الفـرد ،     

                   لم السابق والالحق ،                                                    ألن املعلومات اجلديدة الىت يكتسبها تتداخل مع كل من التع
                                                                             وهذه النظرية يطلق عليها نظرية التداخل ىف النسـيان ، ومثـل هـذه النظريـة     

                        ما هى العالقة بـني عـدد     :                                               تترك لنا العديد من التساؤالت غري جماب عنها ، مثل 
                                       ومقدار النسـيان احلـادث ؟ هـل كـل       )           أو الالحقة   (                      أنشطة التعلم السابقة 

   ً                                              اً تتداخل مع املعلومات اجلديـدة ، ومـن مث تـؤدى                       ة الىت مت تعلمها سابق ط    األنش

                                       بعض األنشطة الىت ميكـن أن تيسـر عمليـة                                 إىل حدوث النسيان ؟ أم أن هناك 
            االستيفاء ؟
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                                ً     ً                    كل سؤال من هذه األسئلة يشكل أساساً قوياً ملشكلة حبثيـة ميكـن     
                                                                 إخضاعها لالستقصاء ، والنتائج الىت تسفر عنها مثل هذه االستقصاءات سوف 

   .                                     ىف توضيح أبعاد تلك النظرية ومدى صحتها       تسهم

   :                                     حبوث الستجالء النتائج البحثية املتعارضة    -     ٢

Research to Clarify Contradictory Findings : 

                                                           إذا قام باحث ما بقراءة بعض االستقصاءات الىت اهتمـت بدراسـة     
                                                                 مشكلة معينة ، ووجد أن هذه االستقصاءات قـد توصـلت إىل اسـتنتاجات    

                                                                   اينة حول نفس املشكلة ، فإنه ىف هذه احلالة قد يفكـر ىف إجـراء دراسـة       متب
                                                               جالء أسباب تلك االستنتاجات املتناقضـة ، وىف مثـل هـذه الدراسـة      ت  الس

                                                               املقترحة، يكون موضع االهتمام األساسى للباحث هو فحص منهجية البحـث  
          قد تكـون                             ذلك أن االستنتاجات املتباينة   )                     بكل أبعادها وحماورها   (          املستخدمة 

                                                                      راجعة إىل استخدام تصميمات جتريبية خمتلفة ، أو عينات من بيئات خمتلفـة ،  

                                                                       أو إىل اختالف ىف التعريفات ، ومن مث تتباين االسـتنتاجات املتوصـل إليهـا    

   .               ىف تلك الدراسات 

    ن                                       تكون الدراسة الىت قـام فيهـا بيترسـو                        وكمثال لذلك ، ميكن أن   

( Peterson, 1963, P. 379 )  ميع عدد مـن نتـائج البحـوث الـىت        بتج                                    
                                                                   استهدفت التأخر الدراسى ، وقد تباينت االستنتاجات الىت توصلت إليها تلك 
                                                                  الدراسات مع بعضها البعض ، وذلك حول أثر املستوى التعليمى والـوظيفى  

                                      وجود حـاالت وفـاة ألحـد الوالـدين       (                             للوالدين ، وأثر الوضع األسرى 

     ي                                     أشـقائه ، علـى املسـتوى التحصـيل                         ، وأثر ترتيب الطفل بني   )       أو طالق 

   .        لألطفال

٧



 

                                           ً                     وهذه النتائج البحثية املتعارضة قد تدفع باحثاً ما إىل تصميم دراسـة    
                                        ً                            حبثية ، تستهدف تزويدنا بإجابات أكثر حتديداً حول مشكلة التأخر الدراسـى  
                                         ً                           وأسباا ، والدراسة املقترحة قد تتضمن أطفاالً من اجلنسني من بيئات خمتلفـة  

                                                            ر خمتلفة وصفوف خمتلفة وذوى ظروف اجتماعية خمتلفة ، وعلى الـرغم       وأعما
                                                                  من أن إجراء مثل هذه الدراسة حيتاج إىل جهد كبري لتضمينها متغريات جديدة 

                                 حقيقة النتائج البحثية الىت تبـدو                                      متشابكة ، فإا ميكن أن تسهم ىف استجالء 
     .                 متناقضة مع بعضها 

   :     طئة                         حبوث لتصحيح منهجية حبثية خا    -     ٣

Research to Correct Faulty Methodology : 

                                                          نوع آخر من أنواع املشكالت البحثية متثله تلك البحوث الىت جتـرى  
                                            ً                   لتصحيح منهجية حبثية خاطئة ىف حبوث سـابقة ، خصوصـاً عنـدما تصـل     
                                                                 االستنتاجات املستخلصة من تلك البحوث إىل حد أن يتشـرا البـاحثون ،   

                                                 التخلى عنها ، ففى القياسات التربوية والنفسية على             بديهية يصعب            ويتقبلوا ك
                                                                    سبيل املثال ، فإنه يوجد تقبل شائع لفكرة أن االرتباط بني الدرجات املصححة 
                                          ً                         من أثر التخمني والدرجات اخلام يكون عادة كبرياً ، وهذا االستنتاج مـبىن ىف  

   :                       ضوء النمط البحثى التاىل 

   .                       ب لكى جييبوا على أسئلته                            إعطاء االختبار موعة من الطال    -    أ   

                                                          تصحيح كراسة اإلجابة مرتني ، ىف األوىل يتم التصحيح علـى أسـاس       -  ب 
                                                            الدرجات املصححة من أثر التخمني ، وىف الثانية يتم التصحيح علـى  

   .                  أساس الدرجات اخلام 

                                                           إجياد معامل االرتباط بني الدرجات املصـححة مـن أثـر الـتخمني         -  جـ
٨



 

                                        ن أثر التخمني ، وتشري النتـائج عـادة إىل                       والدرجات غري املصححة م
                                                         وجود درجة كبرية من االرتباط بني الدرجات املصـححة مـن أثـر    
                                                         التخمني والدرجات غري املصححة ، ويتخذ هذا الدليل كحجـة ضـد   

   .                                 فكرة تصحيح الدرجات من أثر التخمني 

               وجـود خطـأ ىف     ( Davis, 1951, 277 )                     وقد أوضح أحد الباحثني 
           ً                                    حوث ، خصوصاً ىف عمليات القياس ، فقد وجد أن سـبب                 تصميمات تلك الب

                                                                     وجود ذلك االرتباط الكبري هو أننا تعاملنا مع درجـات االختبـار الواحـد    
                                                                  بطريقتني خمتلفتني ، ىف الوقت الذى تصلح فيه تعليمات االختبار ألحد النمطني 

   .               من التصحيح فقط 

         نـذكر                                حنسب أثر التخمني مـا دمنـا مل            هنا هو أال         املناسب       والوضع 

                                                                   ىف تعليمات اإلجابة أننا سنصحح الدرجات من أثر الـتخمني ، أو العكـس ،   
                          أى ىف حالة رغبتنا ىف إجيـاد    (                                       والشئ الذى جيب أن يتبع ىف مثل هذه احلاالت 

               هو إعداد صيغتني   )                           املصححة والدرجات غري املصححة                    االرتباط بني الدرجات 
                             ينـة ىف تـوقيتني خمـتلفني ،                                              متكافئتني لنفس االختبار ، تطبقان على نفس الع

                                                                    وىف الصيغة األوىل يشار ىف التعليمات إىل أنه سيتم حساب أثـر الـتخمني ،   

                                                                       وىف الثانية ال يشار إىل ذلك ، وبعد تصحيح االختبارين يتم إجيـاد االرتبـاط   

     غـري    (                           ودرجات الصـيغة الثانيـة     )        املصححة   (                      بني درجات الصيغة األوىل 
     ) .       املصححة 

 – Sax and Collet, 1968, 1127 )         وكوليـت                 وقد قام سـاكس  

                                                               بإجراء دراسة قارنا فيها بني التأثريات احلادثة على الثبات والصـدق    ( 1136
                                                                     من جراء التصحيح الذى ينتج عن تطبيق معادلة تصـحيح أثـر الـتخمني ،    

٩



 

                                                                   وقد وجد الباحثان أن معامل االرتباط عند تسجيل الدرجات بطريقتني خمتلفتني 
      ٠.٩٨         قد بلـغ    )                                    س تصحيح الدرجات والثانية دون تصحيح            مرة على أسا  ( 

                                                                   بينما كان االرتباط بني عدد اإلجابات الصـحيحة علـى أحـد االختبـارين     
           وكان الفرق       ٠.٧١      كافئة                                            والدرجات املصححة من أثر التخمني على الصيغة امل

                           وىف ضوء ذلك فإن دافيز يـرى        ٠.٠١   ً           داالً عند مستوى       ٠.٧١  ،     ٠.٩٨   بني 
                                                   الدرجات املصححة الختبار ما والدرجات غري املصححة لنفس              أن االرتباط بني

   .                   ً                االختبار يكون مرتفعاً بشكل مبالغ فيه 

                 تطـرح نفسـها                                             وبصفة عامة ، فإن العديد من موضوعات البحوث 

                                                                      بعد إجراء حتليل دقيق وناقد للدراسـات الـىت سـبق إجراؤهـا ىف اـال      

                       ىل أن نصـبح ناقـدين                                               موضع االهتمام، إال أن ذلك ال جيـب أن يـدفعنا إ  

                                                                      بشكل مبالغ فيه للتفصيالت الفرعية وغري اهلامة ، فذلك اجتاه ينبغى أن نتجنبه 
    ً                                                                 متاماً ، فإجراء دراسة ما سبق إجراؤها مرة ثانية رد وجود بعـض النقـاط   
                                                                    موضع التساؤل ىف أمور تفصيلية غري هامـة ال يضـيف للمعرفـة إال أقـل     

  .       القليل 

   :                                    تخدامات غري املالئمة لألساليب اإلحصائية              حبوث لتصحيح االس    -     ٤

Research to Correct Inappropriate Use of Statistics : 

                                                        قد حيدث أن متنحنا دراسة ما نتائج مشكوك ىف صـحتها ، وذلـك     
                                                                    بسبب استخدام أساليب إحصائية غري مالئمة لتحليل البيانات ، ومثـل هـذه   

                             إحصائية أكثر مالئمة ، كما ميكن                                      الدراسات ميكن تكريرها باستخدام أساليب 
                  ً                                                  أن يكون اخلطأ راجعاً إىل املبالغة ىف تفسري األرقام الىت حنصل عليهـا نتيجـة   

   .                           تطبيق أساليب إحصائية معينة 

١٠



 

                                                        وكمثال لذلك ميكن أن تكون االستقصاءات الىت أجريـت لتحديـد     
                                                                 درجة العالقة بني التدخني واإلصابة مبرض السرطان ، حيث قـام البـاحثون   

                                                       ً          ساب معامالت االرتباط بني عدد السجائر الىت يتم تدخينها يومياً وبني درجة  حب
                                                               انتشار مرض السرطان ، وكان اهلدف من ذلك هو الوصول إىل دليل يـدعم  
                                                                   فكرة وثوقية العالقة بني التدخني واإلصابة ببعض أنواع السـرطان ، وعلـى   

                 التدخني واإلصـابة                                             من أمهية تلك املعامالت ىف حتديد درجة العالقة بني      الرغم 
  Causality                                                        بالسرطان ، فإن وجود ارتباط عال ال يكفى كدليل على السببية 

                                                                 وإمنا حيتاج األمر إىل وجود أدلة أخرى تؤكد وجود تلك العالقة ، ويعىن ذلك 
                                                                    أن االرتباط ال يكفى كدليل وحيد على السببية ، وإمنا هناك أدلة أخرى جيـب  

                                  طالع على أدبيات ذات الصلة بالدراسة                              أن يبحث عنها الباحث من خالل اإل
    .              موضع االهتمام 

                                                        حبوث لتحديد درجة صحة كل من اآلراء املتباينة حـول قضـية     -     ٥

   :       معينة

Research to Resolve Conflicting Opinion : 

                                               ً                  عندما نتفحص أى جمال من ااالت ، فإننا جند تبايناً ىف آراء العلمـاء    

                                                 قضايا املتضمنة فيـه ، وهـذا التبـاين ىف الـرؤى           حول ال  )            ىف ذلك احملال   ( 
                                                                  والتصورات ميكن أن حيفز بعض الباحثني للحصول على أدلة اختبارية لدعم أو 
                                                                  تعديل أو رفض واحد أو أكثر من تلك التصورات ، فقد يتضح أن أحد تلـك  
                      ً                                        التصورات قد يكون صحيحاً حتت شروط معينة ، بينما ال يكون على نفـس  

                                  ً         ت شروط أخرى ، والعكس قد يكون صحيحاً مع تصور                  الدرجة من الصحة حت
   .    آخر 
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                                                         وهكذا ، فإن الباحث الذى يسعى للحصول علـى مشـكلة حبثيـة      
                                                                     خيضعها للدراسة قد جيد ضالته ىف أثناء تفحصه لآلراء املتباينـة املوجـودة ىف   

   .                            األدبيات ذات الصلة مبجال ختصصه 

   :                                حبوث حلل املشكالت امليدانية العملية    -     ٦

Research to Resolve Practical Field Problems : 

                               وإداريني العديد من املشكالت الـىت         معلمني                           يواجه املمارسون العمليون من 
          يرغبون ىف  –            أى املمارسون   –    ً                                          سلباً على فاعلية العملية التربوية ، ومن مث فإم      تؤثر 

ــبعض    ــن ل ــا ، وميك ــىت يواجهو ــكالت ال ــك املش ــول لتل ــاد حل                                                                    إجي

                              ً                                 أن يبحثوا عن تلك املشكالت سعياً وراء حلـها مـن خـالل دراسـات             الباحثني 

   .     حبثية 

                                                                وهذه املشكالت يطلق عليها املشكالت التطبيقية أو العمليـة ، وال يعـىن   
                                                                   ذلك أن تلك املشكالت تفتقر إىل أسس نظرية ، فكل دراسة حبثية جيب أن يكـون  

             النـوع مـن                                                            هلا أساس نظرى قوى مهما كان نوعها ، ويرجع سبب تسمية ذلـك 
                                                                       املشكالت باملشكالت التطبيقية أو العملية ، إىل أن مقصد الباحـث هـو دراسـة    

   ً    مـثالً،                                  ول سريعة ، فقد يكون بعض املعلمني                              واستقصاء مشكلة ملحة حتتاج إىل حل
                                                                     غري راضني عن معدل الكلمات الىت يتعلمهـا الطـالب ىف احلصـة الواحـدة ،     

                             مسـتوى األنشـطة املنهجيـة                                            أو قد يرغب أحد مـديرى املـدارس ىف حتسـني    

   .        الالصفية 

                                                          وعلى الرغم من أن املقصد األساسى للمستقصى ىف تلك احلاالت يكـون  
                                                                         هو حل مشكلة حملية ، فإن احللول الىت يتم التوصل إليها قد يكون هلـا تضـمينات   
                                                                       تتجاوز نطاق التأثريات املباشرة لتلك احللول ، فعندما تكـون املشـكالت الـىت    
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                                                   اآلخرون ىف األماكن األخرى مماثلة للمشكالت الىت عاىن منـها                   يواجهها املدرسون
                                                                         املدرسون موضع االهتمام ىف البحث ، وعندما يكون هناك متاثل ىف البيئة ، وعنـدما  
                                                                            يكون هناك تشابه ىف طبيعة العينة املستخدمة ، فمن احملتمل أن تكون للنتـائج الـىت   

                              ى غري تلك الـىت أجريـت فيهـا                                                 يتم التوصل إليها قابلية للتعميم على بيئات أخر
   .        الدراسة 

                                                               وجتدر اإلشارة هنا إىل أنه ليس من الضرورى ، وال حىت مـن املمكـن ،   

                                                                         أن ختتار املشكلة البحثية على أساس نوع واحد فقط من األنواع الستة املـذكورة ،  
                                                                           فمن الناحية العملية ، فإن الباحث قد خيتار مشكلته على أساس أكثر مـن نـوع ،   

                                                              املثال ، فإن الباحث قد جيد أن الدراسات السـابقة قـد اسـتخدمت               فعلى سبيل
                                                                          منهجيات حبثية خاطئة لتحديد مدى الصحة ىف اآلراء املتباينة حول قضـية معينـة ،   
                                                                       ومن مث فإنه حياول استخدام منهجية حبثية سليمة لتحديد مـدى الصـحة ىف تلـك    

                       البعض ، إال أن تقـدميها                                ً                     اآلراء ، وهكذا فإن هناك تفاعالً بني هذه األنواع وبعضها
                                                                      على هذه الصورة يستهدف حتديد معامل املشكالت البحثية الىت خنتارها الستقصـائها  

   .         ودراستها 

  : صادر احلصول على مشكالت حبثيةم

                                                               عندما يكون الباحث ىف بداية طريقه مليدان البحث العلمى ، فإنه خيتار 
                        مة ىف البداية ، وبعد ذلك                                            املشكلة الىت يرغب ىف حبثها واستقصائها ىف صورة عا

                                                               تتعرض تلك املشكلة للعديد من عمليات الفحص واملراجعة والتمحيص ، حىت 
                ً      ً            حبيثية حمددة حتديداً دقيقاً بشكل ميكننا   )          أو مشكالت   (                     يتم ترمجتها إىل مشكلة 

                                                                   من إخضاعها لالستقصاء العلمى ، والسؤال الذى يسأله الباحث لنفسه وهـو  
                        من أين أبدأ ؟ فالرغبـة    :                          مرحلة اختيار املشكلة ، هو                        ىف بداية الطريق ، أى ىف
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  ،                              ينطلق منها الختيار مشكلة حبثه                               ، ولكنه ال يعرف نقطة البداية الىت   ديه        تتوافر ل
   .                                                             وال يعرف املصادر الىت إذا رجع إليها فإا تساعده ىف اختيار املشكلة 

                                                           وفيما يلى عرض موجز ألهم املصادر الىت تساعد الباحث على اختيار
    :                                                                مشكلة حبثه ىف صورا العامة ، وذلـك قبـل حتديـدها بشـكل دقيـق      

( Mcmillan & Schumacher, 48 – 49 ) 

 ����Personal Experience :               اخلربات الشخصية    -     ١

                                                          تعد اخلربات الشخصية للباحث مصادر ثرية وخصـبة للعديـد مـن      
      ت الىت                                                 الىت تصلح كأساس جيد الختيار مشكلة البحث ، فالقرارا          التساؤالت

                                                                   تتخذ ىف موقع العمل ال تستند ىف كثري من األحيان إىل بيانات علمية ، وال تبىن 
                                        ، وإمنا تعتمد بالدرجة األوىل علـى الـرؤى     )    ي ق     أمبريي  (                  على أساس اختيارى 

                                                                والتصورات الشخصية لصانعى القرار ، وميكن للباحث ىف مثل هذه احلـاالت  
                            حظته عالقات معينة لـيس هلـا                                        أن يقترح أسئلة معينة ، وذلك من خالل مال

                                                                 توضيح أو تفسري مقبول ، أو من خالل مالحظته الكيفية الـىت تتخـذ ـا    
                                                                 القرارات دون أن يكون هناك دليل علمى على سـالمتها ، أو مـن خـالل    
                                                                  مالحظة املستحدثات والتغيريات التكنولوجية الىت حتتاج إىل إثبات قدرا على 

                                  ذلك أن الباحث املتمرس جيب أن تكـون                                حل املشكالت الىت تواجهنا ، ويعىن
                                                            لديه حساسية كبرية لألحداث اخلاصة مبجـال ختصصـه ، حـىت يسـتطيع     

   .                                                  استخالص أسئلة حبثية جياب عنها من خالل استقصاءات علمية 

   :                                 االستنباطات املستخلصة من النظريات    -     ٢

Deduction from Theory : 

                      وتشييدها ىف ضوء أدلـة                                        سبقت اإلشارة إىل أن النظريات يتم بناؤها   
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                                                                        اختيارية ختضع للفحص العلمى الدقيق ، وأنه عندما يتم تشييد النظرية فإننـا  
                                                                  حنتاج إىل اختبار مدى صحتها ، وذلك لدعمها أو تعديلها أو حـىت رفضـها   
                                                                 لتحل حملها نظرية أخرى جديدة أكثر فعالية ، كذلك حتتاج إىل حتديد مـدى  

                                       ملواقف ذات الصلة ا ، وبناء على ذلك فمن                                 فاعليتها للتعميم على العديد من ا
                                                                  املمكن حتديد مدى صحة وقابلية النظريات املختلفة للتعميم ، وذلك من خالل 

                                             يصدق ذلك على نظريـات الشخصـية ، الـتعلم ،                         إجراء دراسات حبثية ، و
                          إخل ، وبناء عليه ، فـيمكن      ...                                           والنمو العقلى ، والتنظيم املعرىف ، واالجتماع 

                                                   يستخلص بعض االستدالالت من إحدى النظريات ، ويسـتخدمها            للباحث أن 
                               ً                                كمشكالت حبثية يتم استقصاؤها علمياً ، ومثل هذه االستقصاءات ميكـن أن  

   دى  م                                                              تربهن على مدى فائدة نظرية معينة ىف شرح األحداث التربوية ، أو على 
   .                                        وجود حاجة إىل إحداث تعديالت ىف تلك النظرية 

    :                  مبجال ختصص الباحث                   األدبيات ذات الصلة    -     ٣

Related  Literature : 

                                                         عندما يتفحص الباحث الكتابات والدراسات ذات الصـلة مبجـال   
                                 ر دراسة معينة إما حبذافريها أو بعد                                 ، فإنه قد جيد أن هناك حاجة التكرا     ختصصه 
                             ر ميكـن أن يوضـح أن نتـائج                                    تعديالت معينة ، ومثل هذا التكـرا        إحداث

                                               للتطبيق على مواقف أخرى ، أى أن هلا درجة تعميمية                        الدراسات السابقة قابلة 
                      التخصص ميكن أن حيدد مدى                          ح الكتابات املختلفة ىف جمال  ف               أكرب ، كما أن تص

                                                                   التباين بني آراء العلماء حول املشكالت ذات الصلة باال ، ومـن مث فـإن   
                                                            الباحث قد يرغب ىف حتديد مدى صحة هذه اآلراء وذلك من خالل دراسـة  

   .      علمية 
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   :                                            القضايا واألحداث االجتماعية والسياسية اجلارية    -     ٤

Current Social and Political Issues : 

                                                            يوجه العديد من األحداث االجتماعية والسياسية الـىت يكـون هلـا      
                                                                        انعكاساا على العملية التربوية ، فقضية مثل قضية جمانية التعلـيم ال ميكـن   

                     ياسى ، كما أن معاهدة               واالقتصادى والس                                 دراستها مبعزل عن الواقع االجتماعى
                                                            ميكن أن يكون هلا انعكاساا على بعـض املنـاهج الدراسـية ، وىف           سياسية 

                                                                    الواليات املتحدة األمريكية ، فإن حركة احلقوق املدنية قـد أدت إىل إجـراء   
                                                                    حبوث على أطفال األقليات وعلى تأثري التمييز العنصـرى علـى اجتاهـام ،    

                                  إخل ، كما أن حادثة انفجـار مكـوك       ...             ت ، وحتصيلهم                 ومفهومهم عن الذا
                            واحتراق مدرسة بداخله أدت إىل   )        التحدى     " (          تشالينجر   "                الفضاء األمريكى 

                                                                    اهتمام بعض علماء النفس بدراسة اآلثار النفسية لذلك اجلدث علـى أطفـال   
                                                                  املدارس األمريكية ، ويعىن ذلك أن القضايا واألحداث االجتماعية والسياسية 

   .                                                          كن أن متثل مصادر خصبة للحصول على مشكالت يتم إخضاعها للدراسة  مي

 Practical Situations     :                املواقف العملية    -     ٥

                                                           قد حيتاج صانعو القرارات إىل بيانات علمية عن مواقـف وأحـداث     
                                                                  معينة ، وذلك حىت يتسىن هلم اختاذ القرارات املالئمة بشأا ، وقـد يكـون   

                                                 بيانات هو تقومي واقع معني ، أو التخطيط لربامج معينة                    اهلدف من جتميع تلك ال
                                                                     وتطويرها وتنفيذها ، وبناء على ذلك فإن الباحث قد خيتار مشـكلة حبيثيـة   
                                                                  وخيضعها للدراسة العلمية حبيث تسهم نتائجها ىف مساعدة صانعى القـرارات  

   .                         على اختاذ القرارات املالئمة 
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   :                          معايري اختيار مشكلة البحث

                           ً                        مشكلة البحث فإن هناك عدداً مـن االعتبـارات الـىت               عند اختيار   

        يضـعها     ن                                                         ال يصح إغفاهلا ىف تلك املرحلة ، وفيما يلى بعض املعايري الىت جيب أ
  –    ٩٠            أمحد بـدر ،    :      أنظر     : (                                          الباحث ىف اعتباره عند اختياره مشكلة البحث 

٩٥     ،  Sax, 47 - 49  (   

                      يل حنـو دراسـتها ،                                          جيب أن يكون لدى الباحث اهتمام باملشكلة وم    -     ١

                                                             وإذا مل يكون لدى الباحث ميل حقيقى حنو دراسة املشكلة املختـارة ،  
                                                              فهناك احتمال كبري بأال يعطى دراستها اجلهد الذى تستحقه وبأن يفتقر 
                                                                  أداؤه إىل الدقة املطلوبة وبطبيعة احلال ، فإن معيار امليل وحـده لـيس   

   .     ً                                كافياً رغم أمهيته ىف اختيار مشكلة البحث 

                                                               جيب أن تكون املشكلة املختارة جديدة ، وهنـا جيـب علـى الباحـث       -     ٢

                               هـل هنـاك فجـوات معرفيـة       :                                   أن يسأل نفسه عدة أسئلة من بينـها  

                                                                ىف اال املوضوعى للباحث ؟ هل النتائج املتوقعة من دراسة مثـل هـذه   
                                         توصل إليها باحثون سابقون ؟ وحـىن ميكـن                          املشكلة حيتمل أال يكون قد 

                                                         شكلة املختارة جديدة باملعىن الواضح للكلمـة ، فإنـه جيـب              أن تكون امل

                                                                 على الباحث أن يراجع ما سبق أن كتبه أو حبثه اآلخرون ، وذلـك حـىت   

           ً                                                      ال يكرر حبوثاً سبقه غليها باحثون آخرون ، وهـذا يسـتلزم بالضـرورة    
                                                                معرفته باملراجع ومصادر املعرفـة واـالت الدوريـة واملستخلصـات     

   .  ا                وكيفية استخدامه

                                                    وجتدر اإلشارة هنا إىل أن املوضوع الـذى يتضـمن تطبيـق          
                                      ً    ً      ً                املعلومات املتوفرة بطريقة جديدة ميثل أيضاً حبثـاً جديـداً ، كمـا أن    
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                                                          البحث الذى يستهدف التحقق من دقة حبث سابق وإثبـات صـحته   

   .                        ً      ً أو بطالنه ميكن أن يكون حبثاً جديداً 

                  ب أن تتسم بالتفرد                                     ومعىن ذلك أن املشكلة البحثية املختارة جي      
Uniqueness    مبعىن أن يكون هلا درجة مقبولة من األصالة من حيـث                                              

   .                                                  اهلدف أو احملتوى أو الطريقة أو أوجه االستفادة املتوقعة 

                              ً      ً                   يف دراسة املشكلة املختارة شـيئاً جديـداً إىل املعرفـة ،            جيب أن تض  -     ٣

          كل منها ،                                                فال ميكن أن تستوى مجيع املشكالت البحثية من حيث أمهية 
                                                               فاملشكلة العادية أو التافهة ميكن أن تؤدى فقط إىل إسـهام متواضـع   
                                                       وقليل ىف جمال الباحث ، وهلذا السبب فيجب التمحيص ىف موضـوع  
                                                             البحث للتعرف على مقدار أمهيته وبالتاىل درجة إسـهامه ىف تطـوير   

   .                        املعرفة ىف جمال ختصص الباحث 

                              نة البحث والدراسة ، وذلك مـن                              جيب أن تكون املشكلة املختارة ممك  -     ٤
                                                    كلفتها والوقت املتاح ، وكذلك من حيث قـدرات الباحـث        حيث ت

                                                                 واستعداداته ، فعندما يقدم الباحث على التصدى ملشكلة معينة ، فينبغى 
                                                             أن تكون لديه القدرات واملهارات واملعلومـات املتخصصـة الالزمـة    
                                                             لبحث املشكلة ، فقد يقدم الباحث على دراسة مشكلة معينة مث جيد أا 

                                              الية إلمتامها ، أو أا حتتاج إىل وقت أكثر من حدود                حتتاج إىل تكلفة ع
                                                                املتوقع ، أو أنه ليس لديه املهارات الالزمة إلعـداد أدوات البحـث   

   .                                                   ً أو إلجراء الدراسة امليدانية أو ملعاجلة البيانات إحصائياً 

                                                   وبناء على ذلك ، فيجب على الباحـث أن جيـرى دراسـة          
                                ذا كان سيقدم على دراسة املشـكلة                            ً     استطالعية قبل أن يقرر ائياً ما إ
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                                                             الىت اختارها أم أنه سيتخلى عنها وسيختار مشكلة أخرى ، ومثل هذه 
                                                             الدراسة االستطالعية ستفيد الباحث ىف حتديد أشكال البيانات املطلوبة 
                                              ً              وطرق معاجلتها ، وىف ضوء ذلك حيدد ما إذا كان قادراً على مواصـلة  

   .       غريها                                 البحث ىف املشكلة املختار أم يتجه إىل

                                                           جيب أن تكون املشكلة نفسها صاحلة للبحث والدراسة ، فـإذا كـان     -   ٥
                                                         ً   هناك العديد من املشكالت تصلح للبحث والدراسة ، فإن هناك أيضـاً  
                                                             العديد من املشكالت الىت ال ميكن إخضـاعها للدراسـة العلميـة ،    

                                           ً                 وذلك بسبب عدم إمكان حتديدها وتعريفها إجرائياً أو بسـبب عـدم   
                                                       تطوير أساليب وأدوات لدراستها أو بسبب عدم توفر املراجـع        إمكان 

                                                            والكتب واملصادر األساسية الالزمة لدراستها ، وعندما يكون األمـر  
                                                 ً         كذلك ، فإن الباحث جيب أن ينحى مثل هذه املشكلة جانباً ، ويبحث 

   .                                    عن مشكلة أخرى قابلة للدراسة العلمية 

                 س البحـث موضـع                                          جيب التأكد من عدم تسجيل باحث آخـر لـنف    -     ٦
                                                           االهتمام، إن أخالقيات البحث تتطلب من الباحث أال يتعـدى علـى   
                                                                زمالئه ىف هذا الصدد ، ومن مث فعلـى الباحـث املبتـدئ أن يتأكـد     

            ً                                                    مــن أن أحــداً مل يســبقه إىل دراســة هــذه املشــكلة ومل يســبقه 

                                                        إىل تسجيلها كموضوع للبحث ، وميكن أن يستعني ىف التأكد من ذلك 
                                                ئل ، مثل مسح احلاسـب اآلىل ، أو تقـارير البحـوث               مبختلف الوسا

                                                           اجلارية ، أو االتصال الشخصى ، وإذا حـدث واكتشـف الباحـث    

                                                        بعد تسجيله للموضوع أن هناك من سبقه ىف تسجيل نفس املوضوع ، 
                                                                 فعليه أن يفكر ىف الكيفية الىت يدرس ا املشكلة مـن زوايـا أخـرى    

١٩



 

                             جيل ، وقـد يتطلـب األمـر                                     غري تلك الىت يهتم ا من سبقه ىف التس

                       ً                                         أن يلتقى الباحثان معاً لتدارس ذلك وحتديد اجلوانـب الـىت سـيهتم    

   .            ا كل منهما 

                                                            تلك هى بعض املعايري الىت جيب أن يأخذها الباحث ىف اعتبـاره عنـد   
                                                                  اختيار مشكلة حبثه والىت جيب عليه أن يلتزم ا قدر طاقته ، وذلك حىت خترج 

   .                             ية جادة حتسب للباحث وليس عليه                       لنا ىف النهاية دراسة حبث

   :                  حتديد مشكلة البحث

                                                             بعد اختيار الباحث ملشكلته ىف ضوء االعتبارات السابق ذكرها فإنـه  
                                                    ً       ذلك إىل حتديد مشكلة حبثه ىف قالب جيعلها ممكنـة الدراسـة وفقـاً             يتجه بعد 

                                                                    ملتطلبات املنهج العلمى ، وحتديد املشكلة يوفر على الباحث الكثري من اجلهـد  
   .      الوقت  و

                                                           وقبل أن يقوم الباحث بتحديد املشكلة فعليه أال خيلط بني الغرض من 
                                                                البحث واملشكلة موضع البحث ، فالغرض من الدراسة يكون مبثابة السـبب  
                                                                         الذى من أجله يقوم الباحث بالدراسة ، أو هو مبثابة حتديد للنقطة الىت يريـد  

                       ى الباحـث إىل حلـها ،                                                 أن يتوقف عندها ، أما املشكلة فهل القضية الىت يسع
                                                                  مبعىن آخر ، فإن الغرض من البحث يوضح لنا السبب الذى من أجلـه يقـوم   
                                                                    الباحث بالدراسة دون أن يتطـرق إىل موضـوع الدراسـة أو املشـكلة ،     

                                                                  أما املشكلة فهى املوقف احملري الذى يسعى الباحث إىل حله عن طريق معاجلتـه  
   .                 باألساليب العلمية 

ـ  م                           ا من إخضاعها للدراسـة العل     ميكنن              وحتديد املشكلة                 ة ، فـإذا أراد     ي
                                               ً                 شخص ما ، أن حيل مشكلة معينة فإنه جيب أن يكون ملماً جبوهر تلك املشكلة 

٢٠



 

                                                                        وبأبعادها املختلفة ، وبدون ذلك اإلملام فإنه لن يستطيع أن حيـل املشـكلة ،   

                                       ة يكمـن ىف معرفـة املشـكلة املطلـوب      ل ك    ً          كبرياً من حل املش            ً أى أن جزءاً

   .     حلها 

                      كيف ميكن حتديد املشـكلة    :                               سؤال الذى نسأله ألنفسنا اآلن هو    وال
       ً     ً   حتديداً جيداً ؟ 

   :                                            لإلجابة على هذا السؤال نتفحص السؤالني التاليني 

                                                  ما تأثري أنواع خمتلفة من احلوافز على حتصيل تالميذ الصف    :        األول  
                            األول الثانوى ىف الرياضيات ؟

ـ        علـم                     هل تؤدى تعليقـات امل    :         الثاىن                      دوث حتسـن ىف أداء        إىل ح

           التالميذ ؟

                                                       هذان السؤاالن ميثالن مشكلتني خمتلفتني ، وعندما نتفحصهما نالحظ 
                                                                أن املشكلة ىف أى منهما تكون مصاغة ىف شكل مجلة استفهامية تتساءل عـن  
                                                                       العالقة الىت توجد بني متغريين ، وبناء على ذلك ، فإنه ميكننا أن حندد املعـايري  

   :                           ً     ً لتحديد املشكلة البحثية حتديداً جيداً                      الثالثة التالية كأساس 

                                                            جيب أن تصاغ املشـكلة ىف صـورة سـؤال ، وبنـاء علـى ذلـك           -     ١

                                                              فإن اجلملة االستفهامية الىت حتدد املشكلة ميكن أن تبـدأ بتسـاؤالت   

                                                هل توجد عالقة بني س ، ص ؟ هل توجد فروق بني س ، ص ؟   :     مثل 
                   روق بـني س ، ص ؟                                        ما مدى العالقة بني س ، ص ؟ ما مدى وجود ف

  ؟                              ة ص ؟ ما مدى االرتباط بني س ، ص                             ما مدى فاعلية س مقارنة بفاعلي
   .   إخل     ... 

                                                           جيب أن تعرب املشكلة عن عالقة بني متغريين أو أكثـر ، فالتسـاؤالت       -     ٢
٢١



 

                                            كانت تم بتحديد مدى العالقة أو االخـتالف بـني     )  ١ (          املطروحة ىف 
   .              املتغريين س ، ص 

                                   ً        ً       تغريات املتضمنة ىف املشكلة معرفة تعريفـاً إجرائيـاً ،                جيب أن تكون امل    -     ٣
          بـل مـن     –                                               وبدون هذا التحديد اإلجرائى للمتغريات ، فمن الصعب 

                                                 إخضاع العالقة بني تلك املتغريات لالختبـار والتجريـب     –        املستحيل 
                                                            الدقيقني ، وحىت إذا أخضعت هذه العالقة لالختبار والتجريب ، فـإن  

                              ع تساؤل ، ولعل ذلك يوضح لنـا            ا تكون موض                      النتائج الىت نتوصل إليه
                                      ً                    السبب ىف ذلك إىل أنه يصعب حتديدها إجرائياً ، ومن مث يصعب إعداد 

   .                             مقاييس للمتغريات املتضمنة فيها 

   :       اخلالصة

                                                            حاولنا ىف هذا الفصل إلقاء الضوء على مرحلة من أصـعب املراحـل     
               شـكلة البحـث                                                       الىت يواجهها الباحث وأكثرها مشقة ، وهى مرحلة اختيار م

                                                     ً              وحتديدها ، وملساعدة الباحث ىف اختيار تلك املرحلة قمنا أوالً بتحديد معـىن  
                                                    ، بعد ذلك قمنا بتحديد أنواع املشـكالت الـىت حيتمـل      "        املشكلة   "      كلمة 

                                                                       أن خيتار الباحث واحدة أو أكثر منها ، كما أوضحنا املصـادر الـىت حيتمـل    

                              ، وقد تلى ذلـك عـرض ألهـم                                           أن يرجع إليها الباحث الختيار مشكلة حبثه

                                                                       املعايري الىت جيب أن يأخذها الباحث ىف اعتباره عند اختيار مشكلة حبثية معينة ، 
                                                                    وىف اية الفصل ألقينا الضوء على الكيفية الىت ميكن ا للباحـث أن حيـدد   
                                              ً                     مشكلة حبثه ، وذلك حىت ميكن إخضاعها للدراسة وفقـاً ملتطلبـات املنـهج    

   .       العلمى 

٢٢



 

  دراسة مشكلة البحث خطة  - ب 

  

  : مقدمـة

                                                              بعد أن ينتهى طالب املاجستري أو الدكتوراه من الدراسـات العليـا     
                     ً                                               املقررة وحيقق فيها جناحاً وفق املستويات العلمية املطلوبة للحصول على هـذه  
                                                                ً     الدرجات ، وبعد أن حيدد الطالب مشكلة معينة لدراستها ، وخيتـار أسـتاذاً   

                                           ه األستاذ عادة أن يقدم خطة مقترحـة للبحـث        ً                   مشرفاً على حبثه ، يطلب إلي
                                                                يوضح فيها املشكلة واخلطوات واألساليب الىت سوف يتبعها ىف دراستها وهذه 

ـ          بالشـئ     ت                                                      اخلطوات أساسية وهامة ىف إجراءات البحث األولية ، وهى ليس
     ً             ً                                       دائماً ، وليست أيضاً بالعمل الذى ميكن االنتهاء منـه ىف يـوم              البسيط اهلني 

                               ألة كتابة عدد معني من الصـفحات   س                  ن خطة البحث ليست م             وليلة، وذلك أل
                ً                                               فحسب وإمنا هى أوالً وقبل كل شئ عملية حتتاج إىل فكر وتفكري ونفاذ رؤية 
                                                                   للمشكلة وجماهلا وأمهيتها وقدرة على رسم إطار عـام واسـتخدام أسـاليب    
                                                                     منهجية وفنية لدراسة املشكلة والتوصل إىل قرارات أو حلول هلا ، وبقدر مـا  

  .                                                               ند اخلطة إىل مثل هذه القدرات واألساليب تأتى ىف صورة دقيقة ومنظمـة    تست

  .                                                                وهذا وال شك يساعد الطالب على حسن مناقشتها وتوضـيحها وتنفيـذها   

                   ة على خطته املقترحة                            قد يدخل تعديالت وتغيريات معين   ب                 ومع ذلك فإن الطال
       شـتها                                                             ىف ضوء ما ينبثق من أفكار ومالحظات وتوجيهات معينـة خـالل مناق  

                                                                   والدراسة الناقدة هلا من جانب املشرف وغريه من األساتذة الذين يعرض عليهم 
                 وينبغى أال يضـجر    .     نار  ي م ي                              وكذلك من جانب زمالئه ىف حلقة الس  .         خطة حبثه 

                                                               الطالب مبثل هذه األفكار واملالحظات حىت ولو كانت خمتلفة لوجهات نظـره  
٢٣



 

                           ة املقترحة وعلى الطالـب أن                                           ألن الدافع األساسى هلا هو احلبكة العلمية للخط
                                                                    يأخذ منها ىف االعتبار ما يكفل حتقيق هذه اخلاصية عند إعادة تنظيمه ملكونات 

   .     خطته 

                                                            وحتتوى خطة البحث املبدئية عادة على عدد من العناصر الىت ينبغـى    
       وهـذه    .                                                           على طالب البحث أن يراعيها عند التفكري ىف خطة البحث وكتابتها 

                                           مة أو متهيد ملشكلة البحث ، أمهية البحث واحلاجة                      تشمل عنوان البحث ومقد
                                                                   إليه ، صياغة املشكلة وحتديدها ، حدود البحث ، صياغة الفـروض ، حتديـد   
                                                                  املصطلحات واملسلمات ، الطريقة أو خطوات البحـث وأسـاليبه وأدواتـه    

   .                   والتنظيم املقترح له 

   :                      ً                وسوف نناقش فيما يلى كالً من هذه العناصر   

 Title     :         العنوان    -     ١

                                                          من املسلم به أن لكل حبث عنوان معـني يعـرب ىف دقـة ووضـوح       

                                     وال يقصد بـالعنوان أن يكـون صـياغة      .                              وإجياز عن طبيعة الدراسة وجماهلا 
  .                                                              للمشكلة ألن طبيعة املشكلة وأسلوب صياغتها خيتلف عن عنوان البحـث  

                                                        تطبيق اختبار ، تفهم املوضـوع ، علـى حـاالت مصـرية ،       :             فعبارات مثل 

                                                                 ناهج العلوم ىف الصف األول الثانوى وعالقتها حباجات التالميذ وميوهلم تعرب  م
                                                               عن عناوين لبحوث معينة ولكنها ليست صياغة ملشكالت هـذه البحـوث ،   
                                                                  وسوف يتضح لنا هذا الفرق عندما نناقش اجلزء اخلـاص بتحديـد املشـكلة    

   .         وصياغتها 

              لباحث ىف كتابة                                             وهناك بعض االعتبارات الىت جيب مراعاا من جانب ا  
   :                                   عنوان البحث ويلخصها فان دالني كاآلتى 

٢٤



 

                                   ً      ً  هل حيدد العنوان ميدان املشكلة حتديداً دقيقاً ؟    -     ١

                      كافية تسـمح بتصـنيف                                     هل العنوان واضح وموجز ووصفى بدرجة     -     ٢
              ها املناسبة ؟             الدراسة ىف فئت

       حتليـل    "       ، أو  "         دراسة ىف   "                                    هل مت جتنب الكلمات الىت ال لزوم هلا مثل     -     ٣
                                   ، وكذلك العبارات الناقصة املضللة ؟  "   ىف 

 Introduction   :          مقدمـة    -     ٢

                                                            ويشري الطالب ىف إجياز ىف هذه املقدمة إىل الكتابات والبحوث السابقة   
     ً                                                          موضحاً الصلة بينها وبني املوضوع الذى يقترح حبثه ، وميكن أن يوضح بعض 

                 وميكن أن يوضـح ىف    .           سبة لبحثه                                        األفكار واملفاهيم األساسية ذات الداللة بالن
                                                                   هذه املقدمة بعض الثغرات واملشكالت امللحة القائمة ىف اال التربوى والـىت  

   .                                        حتتاج إىل حلول وقرارات تستند إىل حبوث علمية 

   :                        أمهية البحث واحلاجة إليه    -     ٣

 Importance and the Need for Study   

                          قيامه بالدراسة املقترحة من                                   ومن خالل املقدمة يصل الطالب إىل أمهية   
                                                                    احيتني العلمية والتطبيقية ويعطى من األدلة واألسباب ما يؤكد هذه األمهيـة   ن  ال

   .   ا                              ويربزها ويدعو إىل القيام بدراسته

 Statement of the Problem  :                       صياغة املشكلة وحتديدها    -     ٤

                                                        ينبغى أن تصاغ مشكلة البحث ىف وضوح ، ويتطلب هذا من جانـب    
                                                            اختيار األلفاظ واملصطلحات لعبارات املشكلة أو األسئلة الىت نطرحها        الباحث 

                                                         ً     للبحث حبيث تعرب ىف دقة عن مضمون املشكلة ، وينبغى أن توضح أيضاً جمال 
٢٥



 

                                                                    املشكلة كأن تعرب ىف إجياز عن أنواع األفـراد أو األدوات أو املواقـف الـىت    
               لىت سـبق لنـا                                     وال شك أن مراعاة الطالب لالعتبارات ا  .                يستخدمها البحث 

                                                               مناقشتها ىف اجلزء اخلاص باختيار املشكلة ومصادرها سوف يساعده ىف حتديد 
                                                                 املشكلة حبيث أال تكون موسعة متعددة اجلوانب كثرية التفاصيل ، أو ضـيقة  

    ً            فمثالً قد يقتـرح    .                                                احلدود للغاية ويصعب فهم املقصود منها ىف دقة ووضوح 
    "                             القته بتحقيق الفـرد لذاتـه             االبتكار وع  "                          باحث معني دراسة موضوع مثل 

    " .                                                                  أثر التربية الدميقراطية ىف تكوين املواطن وتنمية مهاراته االجتماعيـة    "    أو 

                                                                  وواضح أن ألفاظ مثل االبتكار وحتقيق الذات ليس هلا مدلول حمـدد ، فمـن   
                        ارات معينة تقـيس هـذا          ً                إجرائياً باإلشارة إىل اختب  "     كار     االبت  "             املمكن تعريف 
                                                        ، غري أن هذا العمل قد يؤدى بالباحث إىل االبتعاد عن اللفـظ                النشاط العقلى 

              ىف عبارات حمددة   "          دميقراطية   "                                     األصلى ومعناه ، وكذلك يصعب تعريف لفظ 
                                                                   لتعدد جوانب السلوك املرتبطة مبعىن هذا اللفظ ، ووسائل قيـاس املـتغريات   

   .           املرتبطة به 

       ال شـك        وهذا  .                                            ومن ناحية أخرى فقد يقترح الباحث مشكلة ضيقة   
                  غري أن هذا التضييق   .                                                   سوف ييسر له تناول املتغريات املرتبطة ا والتحكم فيها 

  .                                                                  قد يؤدى ىف اية األمر إىل معاجلة موضوعات بسيطة وقيمتها العلمية حمدودة 

                                                                   كأن يقترح باحث مثل دراسة العالقة بني سـرعة القـراءة وحجـم اخلـط     

                           عاجلـة العريضـة واملوسـعة                                               وهذا يوضح أن التضييق الزائد شـأنه شـأن امل  
                                                                  للموضوعات له عيوبه ، والبد للباحث من أن يصل إىل نوع من التوفيق بـني  
                                                                   العمومية والشمل من ناحية وبني اخلصوصية والتضييق من ناحية أخرى وهـذا  
                                                                    التوفيق والقدرة على حتقيقه ىف اختيار املشكلة وصياغتها مرهون خبربة الباحث 

   .        ومهارته 
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                                         ملشكلة ىف إحدى صورتني ، أوالمهـا أن تصـاغ ىف                 وميكن أن تصاغ ا  
   :                                عبارة تقريرية مثل العبارة اآلتية 

                                                           يهدف البحث إىل اختبار فكرة وجود ارتباط بني القلق كما تقيسـه    
                                                                         اختبارات معينة وبني النجاح ىف الدراسة ىف السنة الثانية باملدرسة الثانوية كما 

   .                                      تقيسه امتحانات النقل إىل السنة الثالثة 

                                                           والصورة الثانية أن تصاغ املشكلة ىف صورة سؤال أو أكثـر ـدف     
    ً                                        فمثالً بالنسبة ملوضوع تطبيق اختبار تفهم املوضوع   .                       البحث إىل اإلجابة عليها 

                                                            على حاالت مصرية صاغ الباحث مشكلة البحث ىف صورة سؤال على النحو 
   :     اآلتى 

            ني األسـوياء           للتمييز ب  "             تفهم املوضوع   "                         هل ميكن اإلفادة من اختبار   
          واجلاحنني ؟

                                                             وبالنسبة لبحث مناهج العلوم ىف الصف األول الثـانوى ، وعالقتـها     
                                                                 حباجات التالميذ وميوهلم صاغ الباحث املشكلة ىف عدد من األسئلة على النحو 

   :     اآلتى 

                                                           ما املوضوعات واملشكالت العلمية الىت يعرب التالميذ عن حاجتـهم أو      -     ١
                    ميلهم إىل دراستها ؟

                                                                ما الفروق البيئية ، والفروق بـني البـنني والبنـات ىف االسـتجابة         -     ٢
                                                     للموضوعات العلمية الىت تعرب عن حاجات التالميذ وميوهلم ؟

                                                             إىل أى مدى تتفق مناهج العلوم ىف الصف األول الثانوى مـع نتـائج       -     ٣
                             اإلجابة عن السؤالني السابقني ؟

٢٧



 

 Limitations of the Study   :              حدود البحث    -     ٥

                                                          ومن املهم أن يوضح الباحث حدود البحث والدراسة ، وذلك فيمـا    
                                                                  يتصل جبوانب املشكلة وجماهلا والعينة أو األفراد أو املؤسسات إىل سيشـملها  

                                                            والتحديد يساعد الباحث على التركيز على أهداف معينـة وجيعلـه     .       البحث 
            معينة علـى                                                          طوال إجراء البحث ومجع البيانات وتفسريها والتوصل إىل نتائج

                                              ً                      وعى حبدود حبثه ونتائجه ، ويساعد هذا التحديد أيضاً ىف جتنب التعميم الزائد 
   ً فضالً   .   Overgeneralization                                       أو تعميم النتائج إىل أبعد من حدود البحث 

              ويفضل أن يوضح   .                                                   عما يوفره الباحث من اقتصاد ىف اجلهد والوقت والتكلفة 
   .                        الباحث تربيرات هذه احلدود 

 Statement of the Hypothesis   :             غة الفروض   صيا    -     ٦

                                                        الفرض هو تفسري أو حل حمتمل للمشكلة الىت يدرسها الباحث ولكن   
                                        ولذلك يستخدم الباحث الوسـائل املناسـبة     .                          صحته حتتاج إىل حتقيق وإثبات 

   .                                                 جلمع احلقائق والبيانات الىت تثبت صحة الفرض أو تدحضه 

                          يما يلى لكى يسترشـد ـا                                   وللفرض اجليد خصائص معينة نلخصها ف  
   :                            ين الفروض املناسبة ملوضوع حبثه                 طالب األحباث ىف تكو

                     ً                                 ً         أن يكون الفرض متسقاً مع احلقائق املعروفة سـواء كانـت حبوثـاً ،       )    أ   ( 

                 العالقة بني فرضه                               ومن هنا فإن على الباحث أن يتبني  .                 أو نظريات علمية 
                    ائج ، وكذلك عالقتـه                                  عنه الدراسات املرتبطة ببحثه من نت             وبني ما أسفر

  .                                                              ً باألطر النظرية املتوفرة ىف اال التربوى والنفسى أو السلوكى عموماً 

                                                    ً        وعلى الطالب أن يدرك أنه من الصعب أن يكون الفرض متسقاً مع مجيع 
                                                               احلقائق املعروفة ، وخاصة أن بعض هذه احلقائق قـد ال تبـدو متسـقة    
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                   وحتقيقها أو إثبـات                 وصياغة الفروض  .                            بالقدر الكاىف مع البعض اآلخر 
                                                           صحتها هدف أساسى للبحث العلمى وهذا األمر كما نعلم ليس بالعمل 
                                                              السهل ، ذلك ألنه ليس جمرد ختمني كما يعتقد البعض ، ولكنه نفاذ رؤية 

                                           كفاية احلقائق والربة حىت يكون للفرض داللته ،  ىل                وختمني ذكى يستند إ
                    حث إىل القيام بـبعض                                          وىف كثري من جماالت دراسة السلوك قد حيتاج البا

                                                           الدراسات احملدودة االستطالعية للحصول على بيانات تسـاعده علـى   
   .                     صياغة فروض هلا داللتها 

                                                              أن يصاغ الفرض بطريقة متكن من اختياره وإثبات صحته أو دحضه ومـن     )   ب (
                                                               الصعوبات الىت توجه طالب الدراسات العليا اختيارهم لفروض متحيزة وال 

          الرياضيات        معلمو  :  ً                    الً على ذلك الفرض اآلتى      ذ مثا     ولنأخ  .              تصلح لالختبار 
                                                                 باملدارس الثانوية ال يتوفر لديهم قدر كاف من اجلرب ميكنهم من التـدريس  

                            ولكى خيترب الباحث هذا الفـرض    .                                  اجليد هلذا الفرع من فروع الرياضيات 
                                        ه على جمموعة من مدرسى الرياضيات ىف املدرسة  ق           ً          أعد اختباراً ىف اجلرب وطب

   وال   .                                   أسئلة االختبار أن تكون صعبة وحمـرية                 د حرص ىف إعداد  وق  .   ة        الثانوي
                      وبناء عل ذلك اسـتنتج     .       منخفضة        ً                       غريباً إذن أن جتئ درجات املعلمني     يبدو 

                                                       ال يعرفون ما يكفى من اجلرب لتدريسه على حنو جيد وهـذا مـا              أن املعلمني
    ميكن                                             والواقع أن البيانات الىت حصل عليها الباحث ال  .               يثبت صحة فرضه 

                                                              االعتماد عليها إلثبات صحة الفرض أو رفضه ألن األداة األساسية ىف مجـع  
                                                                    هذه املعلومات مبنية على أساس من حكمه الذاتى أو وجهة نظـره الذاتيـة   

                        ً                    ولكى يصبح هذا الفرض قابالً لالختبار على أسـاس    .                  الىت ال ختلو من حتيز 
ـ                       علمى فإن األمر يتطلب حتد       هـذه             رب ملعلمـى                         يد املعارف األساسية ىف اجل

   .                                                              املرحلة ، وإعداد اختبار تتوفر فيه شروط املوضوعية والصدق والثبات 
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                                                              ينبغى أن يصاغ الفرض ىف ألفاظ سـهلة ، أى أن يتجنـب الطالـب       )    جـ (

                                                             أو الباحث استخدام العبارات الغامضة وغري احملددة ، واألسلوب املعقد 
   ً             رضاً على النحـو                                   ً          ىف صياغة الفرض ، فمن غري املقبول مثالً أن نصوغ ف

   :      التاىل 

  .                                                      يتوقف توافق التلميذ داخل الفصل على املوقف الكلى فيـه                        

                                                              واضح أن عبارة املوقف الكلى واسعة وغري حمددة ، كما أن القول بـأن  
                                                           ظاهرة معينة كالتوافق تعتمد على كل شئ حيدث ىف الفصل ال يسـاعد  

                   لى جوانب معينـة ىف                                           الباحث ىف دراسة مثل هذا الفرض ألنه ال يركز ع
                                                                 بيئة الفصل هلا عالقة بإحداث الظاهرة موضع الدراسة ، وينبغى أن يـتم  

   .                                                     حتديد هذه اجلوانب وصياغة فرض يتناول املتغريات املرتبطة ا 

                   ومـا مل يتـوافر ىف     .                                          ينبغى أن حتدد الفروض عالقة بني متغريات معينة    )    د   ( 
              ومـن أمثلـة     .       للبحث                                      ً الفرض مثل هذه اخلاصية فهو ال يصلح أساساً 

              استخدام األفالم   :                                           الفروض الىت توضح عالقة بني متغريات الفرض اآلتى 
                                                                العلمية ىف تدريس العلوم لتالميذ املرحلة اإلعدادية يـؤدى إىل زيـادة   

                                وحيدد هذا الفرض العالقة بني متغريين   .                             التحصيل الدراسى ىف هذه املواد 
                           ىن هو التحصـيل الدراسـى                                       األول استخدام األفالم ىف التدريس ، والثا

                                                                ىف العلوم ، ومثل هذه املتغريات ميكن أن خنضـعها للقيـاس ، وبالتـاىل    
                                                             نستطيع اختبار صحة هذا الفرض باستخدام أحد التصميمات التجريبية 

   .        املناسبة 

                                                      هذا وميكن صياغة الفروض ىف إحدى صورتني أوالمها صياغة الفروض   
   :            ً كأن نقول مثالً   Directional Hypothesis                        ىف عبارات تقريرية مباشرة 
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                                                           توجد فروق حقيقية ىف التحصيل الدراسى ىف صاحل التالميـذ الـذين     
           وثانيهمـا    .                                                          يستخدمون جمموعة معينة من األفالم العلمية ىف دراستهم للعلـوم  

                     أى وضع العالقـة بـني     Null Hypothesis                         صياغة الفرض ىف صورة صفرية 
                                ال أثر الستخدام األفالم العلميـة    :                                    ً املتغريين ىف صورة صفرية كأن نقول مثالً

                    ونقطـة البدايـة     .                                                   ىف تدريس العلوم على حتصيل التالميذ ىف مـواد العلـوم   

                                           ً                       ىف اختيار الفرض ىف احلالة األوىل هو أن هناك فرقاً ىف صاحل جمموعة التالميـذ  
                     كمـا تظهـر نتـائج      –       إن وجد   –               وحيدد هذا الفرق   .                  الىت تستخدم األفالم 

  .   One Tailed Test                                    رب داللته اإلحصائية باألساليب املناسـبة              التجربة مث خيت

                                                                        وأما احلالة الثانية فنقطة البداية ىف اختبار الفرض ال أثر الستخدام األفالم وأن 
                                                              الفرق بني حتصيل جمموعة التالميذ الىت تستخدم األفالم وحتصـيل اموعـة   

   إن   –               رب داللة الفـرق                                          ً     األخرى من التالميذ الىت ال تستخدم األفالم صفراً م خيت
 The Two  .                                             تظهره نتائج البحث باألساليب اإلحصائية املناسبة     كما   –    وجد 

– Talied Test  .   

   .                                           وسوف نوضح هذه األساليب ىف الفصل اخلاص باإلحصاء   

   :                                          حتديد املصطلحات واالفتراضات األساسية ىف البحث    -     ٧

Definition of Terms and Assumptions : 

                                                أن املعيار األول لتصميم حبث دقيق وجيد هو االهتمـام             من املعروف  
                          واملعيار الثاىن هو التـزام    .         ع البحث  و                                جبميع املتغريات املؤثرة ىف املشكلة موض

                                                                  الدقة ىف التعبري ، وهذا ىف كثري من احلاالت وىف ضوء طبيعـة اللغـة لـيس    
ـ       يات                                       ً                          باملطلب السهل ، وأكثر اللغات دقة ووضوحاً هى لغة األرقـام والرياض

                                                                ولكنها ال تكفى ىف جماالت البحوث إذا ما كان هدفنا هو الكشف عن احلقيقة 
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                                 وهناك أنواع أخرى مـن الرمـوز     .                               من خالل املالحظة والوصف والتجريب 

                                                                    غري الرياضية ميكن أن تعرب بدقة عن أشياء وعمليات معينة كما ىف جمال علـوم  
ـ                            دها ىف العلـوم التربويـة                         ً                        الكيمياء والفيزياء مثالً ، غري أن الصعوبة الىت جن

                                     ً                              والنفسية وىف جمال العلوم السلوكية عمومـاً والـىت تنبعـث مـن غمـوض      
       وأحـد    .                                                         املصطلحات يبدو أا أعظم من تلك الىت جندها ىف العلوم األخـرى  

                                                                 أسباب هذه الظاهرة أن الكلمات املستخدمة ىف وصف الظـواهر السـلوكية   
ـ                            ذه قـد ختفـق ىف الوصـف                                               كلمات نستخدمها عادة ىف حياتنا اليومية ، وه

                                 كما أن الكلمات قد يكون هلا معـان    .                                     أو التعبري الدقيق عن أفعالنا وسلوكنا 
                                                   وهذا يتطلب من الباحث أن يهتم باملعاىن الدقيقة لأللفاظ   .                  خمتلفة لدى األفراد 

   .                             واملصطلحات الىت يستخدمها ىف حبثه 

       ىت يقوم                                                   وكذلك ينبغى على الباحث أن حيدد االفتراضات األساسية ال  
                                                                  عليها البحث وهناك فرق بني الفرض واالفتراض ، فبينما ال يقبـل الفـرض   

                                                              ظاهرة معينة أو حل ملشكلة معينـة إال بعـد إثباتـه والتحقـق                 كأداة لتفسري 

                                                                    من صحته ، فإن االفتراض يقبل دون احلاجة إىل إقامة الدليل علـى صـحته ،   
                        تدعمه ، ولكن من ناحيـة                                               بعىن أن الباحث ال جيمع له احلقائق والبيانات الىت

                                                                 أخرى ينبغى أن تكون االفتراضات أو املسلمات الىت يسـتخدمها ىف البحـث   
                                            فقد يفترض باحث معني ىف دراسة عن التفكري العلمى   .                    ً صحيحة ومقبولة عقلياً 

                                                                   وأساليب تنمية القدرة على استخدامه خالل تدريس مقرر معـني أن الـتفكري   
    .                                    نة للتفكري والعمـل وميكـن تعلمهـا                                   العلمى يتضمن مهارات واجتاهات معي

ــة   ــارات الورقي ــوع االختب ــن ن ــاً م ــاراً معين ــرض أن اختب                         ً      ً                                         أو أن يفت

Paper & Pencil Test      ميكن استخدامه ىف قياس جوانـب مـن الـتفكري                                            

   .       العلمى 
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                                                           واالفتراضات قد تكون ظاهرة أو ضمنية ، أى قد ينص عليها الباحث   
                              ضمنة ىف سياق إجراءات البحـث ،                                   صراحة ىف خطة البحث ، أو قد تكون مت

                                                                ويفضل أن حتدد االفتراضات بصورة ظاهرة وواضـحة ، ويسـاعد اختبـار    
                                                                االفتراضات املناسبة والصحيحة ىف توفري كثري من اجلهد والوقت للباحـث ،  
                                                                كما تساعده على حتديد إجراءات البحث حبيث ال تتعدى احلدود املرسومة هلا، 

                                     خلاطئة سـوف تعـرض البحـث للمزالـق                                وغىن عن التأكيد أن املسلمات ا
   .                                      واألخطاء ، وبالتاىل التشكك ىف صحة نتائجه 

 Procedure   :                        الطريقة وخطوات البحث    -     ٨

                                                       حيدد الطالب ىف هذا اجلزء من اخلطة اخلطوات واإلجـراءات الـىت     
                                                 وهذه تشمل العينـة وحتديـد أسـاليب اختيارهـا       .                    سوف يتبعها ىف البحث 

                                         أو على أساس غري عشـوائى ووفـق خصـائص                         سواء على أساس عشوائى 

                                      كما يتبني فيها الطرق واألسـاليب لضـبط     .                             أو معايري معينة حيددها الباحث 
                                                                   املتغريات الىت حيتمل أن تؤثر ىف نتائج البحث أو التجربة وذلك بقصد حتديـد  
                                                                            عالقة التأثري والتأثر ودرجتها بني املتغريات التجريبيـة واملـتغريات التابعـة ،    

                          سوف يستخدمها ىف القيـاس ،             ً                          فيها أيضاً طبيعة األدوات والوسائل الىت     ويبني 
                                                              حتقيق معايري مقبولة هلما من حيـث املوضـوعية والدقـة والصـحة             وكيفية

                                                             وإذا كان البحث يتطلـب إعـداد اختبـار أو اسـتفتاء معـني        .         والثبات 

                                                                أو صحيفة حبث معينة فيفضل أن يضمن اخلطة ىف هذا اجلزء عينات أو منـاذج  
                                         ً          ً                   أولية هلذه األدوات ، وإذا كان البحث وصفياً أو تارخييـاً فعلـى الباحـث    

                                                                 أن يوضح مصادر احلصول على البيانات والضمانات الـىت تكفـل الوثـوق    
   .       بصحتها 
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                ً                                         وىف هذا اجلزء أيضاً من اخلطة يوضح الطالب األسـاليب املنهجيـة     
             يصف ىف إجيـاز   و  .                                                   واإلحصائية الىت سوف يتبعها ىف حتليله للبيانات وتفسريها 

                           وميكن أن يتضمن هـذا اجلـزء     .                                       ودقة تتابع خطوات أو مراحل تنفيذ البحث 
  .      ً     ً                                                          تصوراً عاماً هليكل البحث من حيث أبوابه وفصـوله وعناوينـها وترتيبـها    

   .                                                     وكذلك قائمة مبدئية باملراجع املتوفرة الىت ختدم أهداف حبثه 

٣٤



  

  

  

  

  

  الفصل الثاني
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٣٥



 

٣٦
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Sampling�

� :   ةـ     مقدم �

                                                         ً      ً عندما خيتار باحث ما دراسة معينة ، فإنه يضع نصب عينية جمتمعاً معيناً 
        الصـدق       :  "                                                            يريد أن تعمم نتائج تلك الدراسة إليه ، وهذا هو ما أطلق عليه 

     " .       اخلارجى 

                                                           لتحقيق ذلك اهلدف ، فـإن علـى الباحـث أن خيتـار جمموعـة       و

        يفتـرض    )                                        أو الوثائق ىف حالة الدراسات الوثائقيـة    (                     أو جمموعات من األفراد 
    ً      ً   متثيالً صادقاً ،                         أا متثل ذلك اتمع األصل   ..       ً                وفقاً ألسس علمية معينة   ..      فيها 

            من األفراد ،   )  ت         أو اموعا (                             بإجراء دراسته على تلك اموعة              ويقوم الباحث 
                     باستخدام بعض األساليب     -                ، وبعد ذلك حياول   "            عينة البحث   "           والىت تسمى 

       الـذى                                   تعميم النتائج إىل اتمـع األصـل                   حتديد مدى إمكانية     -         اإلحصائية 
   .                     اشتقت منه تلك العينة 

                                                         تلك املقدمة البسيطة تطرح بعض التساؤالت اخلاصة باملقصود بكـل  
   .                     نة ، والتمثيل الصادق      والعي      األصل         من اتمع 

األصل    تمع   ا      : ����The Population 

            ً      ً         حمـددة حتديـداً واضـحاً ،      )              أو الوثـائق    (                   هو جمموعة من الناس 

                                                                      ويهتم الباحث بدراستها وتعميم نتائج البحث إليهـا ، وىف ضـوء ذلـك ،    

      األصل                                            يتحدد بطبيعة البحث وأغراضه ، فقد يكون اتمع       األصل          فإن اتمع 
٣٧



 

                                                           و طالب الصف األول الثانوى العام جبميع حمافظـات اجلمهوريـة ،      ً    مثالً ، ه

                             ل الثـانوى العـام مبحافظـة                   هو طالب الصف األو      األصل               وقد يكون اتمع 
                                   هو طالب الصف األول الثـانوى العـام         األصل                 ، وقد يكون اتمع        سوهاج

                                                                     مبدينة املنصورة ، األمر الـذى يتوقـف علـى طبيعـة البحـث وأغـراض       

   .       الباحث 

 ����Sample :   ةـ    عين ل ا

  ،         األصـل                          من األفراد مشتقة من اتمع   )           أو جمموعات   (           فهى جمموعة 
             ويقصد بتمثيل   ،   )      ً صادقاً   (     ً       ً متثيالً حقيقياً       األصل                          ويفترض فيها أا متثل اتمع 

    ً      ً                                      متثيالً صادقاً أن تتمثل ىف العينـة املـتغريات موضـع          األصل               العينة للمجتمع 
تمع                             الدراسة بنفس قيمتها ومستوياا ىف ا مبعىن آخر ،       األصل                      ا الىت توجد ،            

      ً         ً     توزيعاً اعتـدالياً ،        األصل                                             فإنه إذا كان املتغري موضع الدراسة موزع ىف اتمع 
                                                         ً            ً فإن العينة املشتقة من ذلك اتمع جيب أن يكون هذا املتغري موزعاً فيها توزيعاً 

   .        ً     ً اعتدالياً أيضاً 

                        ىف حجم العينـة ، فـنحن                                        وهذا التمثيل يتطلب من الباحث أن يفكر 
                                              ً     ً                نفترض ىف البداية أن حجم العينة جيب أن يكون مالئمـاً وفقـاً العتبـارات    
                                                 ً      ً              إحصائية معينة ، إال أن كرب حجم العينة وحده ليس دليالً كافياً على أن تلـك  

      ً      ً                                    متثيالً صادقاً ، فقـد خيتـار الباحـث عينـة ذات           األصل                 العينة متثل اتمع 

                                        ن كل مستويات املتغريات موضـع الدراسـة                           حجم كبري ، ومع ذلك ال تتضم

                                            ، وهـذا يعـىن أن الباحـث جيـب أن يفكـر            األصل                 كما توجد ىف اتمع 

    ،         األصـل                                                          ىف األمرين بشكل متوازن ، أى يفكر ىف متثيل العينـة للمجتمـع   

   .              وىف حجم العينة 

٣٨



 

                                                         وىف بعض األحيان ، فإن الباحث جيرى دراسته وليس ىف ذهنه حتديـد  
                                                   مم إليه النتائج ، ولذا فإنه خيتار جمموعة أو جمموعـات   ع   ى ت             واضح تمع أصل

                ً                                                       من األفراد وفقاً العتبارات عملية ، ليس من بينـها متثيـل تلـك اموعـة     

                                                                أو اموعات تمع أصلى معني ، مثل هذه اموعة أو اموعات يطلق عليها 
           طر هنـا        ومن اخل  Society of the Study  "              جمتمع الدراسة   "             ىف تلك احلالة 

                    ً          طاملا أا ال متثل جمتمعاً أصـلى ،    "            عينة البحث   "                       أن يطلق على تلك اموع 
                                                                   واختيار الباحث تمع دراسة جينبه الكثري من املشاق الىت يتعرض هلا من يريد 

                       جى لنتائج حبثـه يكـون                                               أن خيتار عينة من جمتمع أصلى ، إال أن الصدق اخلار
   .           موضع تساؤل 

   .                                           ة نتناول بإجياز أنواع العينات وطرق اختيارها                    وعلى الصفحات التالي

  

     Population  جمتمع األصل      

  ↓↓↓↓          

          نأخذ منه  

  ↓↓↓↓          

Sample إذا مل متثل   عينةالدراسة
  وليس عينة البحث  جمتمع الدراسة  تسمى  اتمع األصل

  ↓↓↓↓          

          تكـون  

              

                

        صلىمتثل اتمع األ    ذات حجم مناسب

  

٣٩



 

  أنواع العينات وطرق اختيارها

  

   :                  العينة العشوائية   :         ً أوالً

                                                               العينة العشوائية هى الىت خيتار أفرادها من جمتمع أصلى يكون لكل فرد 
                                                                     فيه فرصة متكافئة ألن خيتار ضمن أفراد العينة ، ولتوضيح ذلـك نفتـرض أن   

               ده تسعة وتسعون            ً                                       لدينا جمتمعاً أصلى من طالب الصف األول الثانوى عدد أفرا
    ً                                                             فرداً ، ونفترض أننا نريد أن خنتار عينة عشوائية من بني هؤالء األفـراد    )   ٩٩ (

                    ، ىف مثل هذه احلالة ،       األصل                           ً                يبلغ عددها ثالثة وثالثني طالباً ، أى ثلث اتمع 
     ً     ً                            حتديداً جيداً ، فيمكننا أن نعـد قائمـة         األصل                            فإنه ما دمنا قد حددنا اتمع 

                                                  عد ذلك يكتب اسم كل طالب ىف ورقة مستقلة يتم عليها ،                 بأمساء الطالب ، وب
   .                                 مث جترى قرعة الختيار ثالث وثالثني ورقة 

                                                            عملية االختيار العشوائى ىف هذا املثال تعد عملية بسيطة لصغر حجم 
    ً                      كـبرياً ، ومـن مث العينـة          األصل                        ، أما إذا كان حجم اتمع       األصل      اتمع 

                                      ن االختيار العشوائى ذه الطريقة يكـون                          ً     املطلوبة ذات حجم كبري أيضاً ، فإ
    ً                                                                    شاقاً ، البديل ىف مثل هذه احلالة هو استخدام قائمة األعداد العشوائية ، يتكون 
                                                                    كل عدد منها من جمموعة من األرقام األحادية ، ولكى خنتار عينـة عشـوائية   

  ىف   (     ٩٩  ،    ١                                            ً           باستخدام هذه الطريقة ، فإن كل طالب يعطى رقماً يتراوح بني 
          رقمني رقمني   (                                   مث بعد ذلك يتم االختيار بأحد األرقام   )                 املثال املوضح هنا      حالة 

                                                         ً           إما ىف اجتاه أفقى أو ىف اجتاه رأسى ، فلو استخدمنا اجلدول أفقياً ، وكانـت    ) 
   :                          أرقام الصف األول ، كما يلى 

  

٤٠



 

٥١٥٥  ٨٦١٠  ٠٢١٠  ٣٨٦١  ٥٩٦٦  ٢٣١٧  ٤٢٢٨  ٢٠١٧  

   )                            يسمى جبدول األرقام العشوائية  (   ٤٤٢٥  ٩٢٥٢

  ،     ٥٩  ،     ٦٦  ،     ٢٣  ،     ٤٢  ،     ٢٨  ،     ٢٠  ،     ١٧  :                     فإننا خنتار األرقـام    
                         إخل من القائمة ، ونواصـل      ...     ٥١  ،     ٥٥  ،     ٨٦  ،     ٠٢  ،     ١٠  ،     ٣٨  ،     ٦١

                                                                    اختيار األرقام ىف الصف الثاىن ، مث الثالث ، وهكذا ، مع مالحظة أنه ى حالة 
               ىف املرة الثانية                    فيتم استبعاد العدد   )     ١٧                    كما هو احلال ىف العدد   (             تكرار العدد 

    ً      فرداً مـن      ٣٣                                                       نتيجة ذلك التكرار ، وخنتار العدد الذى يليه ، حىت حنصل على 
   .      األصل          ذلك اتمع 

            ً                                                ميكننا أيضاً أن نتحرك ىف اجتاه رأسى ، حيـث األعـداد مـذكورة      

   :        كما يلى 

  

٥٩٦٩  ٢٣١٧  ٤٢٢٨  ٢٠١٧          

١٠٣٣  ٠٣٠٤  ٠٤٤٩  ٧٤٤٩          

٢٣٤٢  ٣٨٦٧  ٤٩٣١  ٩٤٧٠          

٣٢٥٢  ٦٩٨٤  ٧٨١٥  ٢٢١٥          

٣٠٥٥  ٢٧٣٠  ١٢١٨  ٩٣٢٩          

  ،     ٢٩  ،     ١٥  ،    ٧  ،     ١٩  ،     ١٧  :                                 ىف هذه احلالة يتم اختيار األعـداد    
٠٤  ،     ٤٢  ،     ١٨  ،     ١٥  ،     ٣١  ،     ٢٨  ،     ٩٣  ،     ٢٢  ،     ٩٤  ،     ٢٤  ،     ٢٠     ،  
                                                ً   إخل ، حىت نصل إىل العدد املطلوب وهم ثالثة وثالثون فرداً ،     ١٢  ،     ٧٨  ،   ٤٩

  ،     ٤٩  ،     ١٧  :                            سيختارون هم أصحاب األرقـام                           ويعىن ذلك أن الطالب الذين
   .              إخل من القائمة    ..     ٧٠

٤١



 

                                              ً        ً            والبيانات الىت يتم جتميعها من عينة خمتارة اختياراً عشوائياً ميكن منـها    
                     اشتقت منه العينـة ،        الذي      األصل                          بعمل استدالالت هى مسات اتمع          أن تقوم

                     مسات العينـة الـىت                                                       وبطبيعة احلال فإننا ال نتوقع أن يكون هناك تطابق تام بني
                           ، فهناك بعض األخطـاء الـىت         األصل                               أجرى عليها البحث وبني مسات اتمع 

                                                                     تصاحب عملية اختيار مثل هذه العينة ، ويطلق عليهـا أخطـاء االسـتعيان    
Sampling Error    ويعىن ذلك أن أى تعميم نصل إليه هو تعميم حمتمـل ،                                                

   .                 ً     ً فقط ، وليس تعميماً نقياً 

 The Systematic Sample   :          املنظمة        العينة   :           ً ثانياً

                     تلك الىت يتم اختيارها    ..                     كما يتضح من التسمية    ..                  العينة املنظمة هى   
                                            وفقا لترتيب معني ، والختيار عينة ما بشكل منظم       األصل                  من بني أفراد اتمع 

   :                           يتبع الباحث اخلطوات التالية 

   .     ً      ً حتديداً دقيقاً       األصل           حتديد اتمع     -     ١

   .      األصل                           اد قائمة بأمساء أفراد اتمع    إعد    -     ٢

       حـواىل    (       األصل                                               حتديد عدد أفراد العينة املطلوب اختيارهم من اتمع     -     ٣
   .               من العدد الكلى   %   ٣٣

   بني              ، وهى النسبة   The Sampling Ratio                        حتديد نسبة اختيار العينة     -     ٤
    ،         األصـل                                                       عدد أفراد العينة املطلوب اختيارهم وعدد أفـراد اتمـع   

               تسـعة وتسـعني         األصل                       لو كان عدد أفراد اتمع   :                 فعلى سبيل املثال 
                                                          وعدد األفراد املطلوب اختيارهم ثالثة وثالثون ، فإن نسبة العينة   )   ٩٩ (

   :     تكون 

   ٣  :    ١     ، أى     ٩٩  :     ٣٣  

٤٢



 

       ً   ، بادئـاً          األصـل                                                  يبدأ الباحث ىف اختيار أفراد العينة من قائمة اتمع     -     ٥
  ،    ٣   أو    ٢   أو    ١                            ىف نسبة اختيار العينـة ، أى                         بواحد من األرقام احملددة

                                                              ويستمر الباحث ىف اختيار العينة على أساس املسافات احملددة ىف نسـبة  
                             على القائمة ، فإن األرقام الىت    ٢                                      اختيار العينة ، فلو بدأ الباحث بالرقم 

   :                      خيتارها بعد ذلك ، تكون 

  ٩٨  ،       ٠٠٠٠  ،     ٢٦  ،     ٢٣  ،     ٢٠  ،     ١٧  ،     ١٤  ،     ١١  ،    ٨  ،    ٥     ،  
          على قائمة    ٣                               ً                         ذلك خيتار الباحث ثالثة وثالثني فرداً ، ولو بدأ الباحث بالرقم   وب

   :                                 ، فإن األرقام التالية هى الىت ختتار       األصل      اتمع 

  ٩٩  ،       ٠٠٠٠  ،     ٢٧  ،     ٢٤  ،     ٢١  ،     ١٨  ،     ١٥  ،     ١٢  ،    ٩  ،    ٦    .   

                                                          ً       وكما هو واضح من طريقة اختيار العينة املنظمة ، فإن هناك فرقاً بينها   
                                                               العشوائية ، ففى حالة العينة العشوائية ، جند أن كل فرد له فرصـة             وبني العينة 

                                                                          متكافئة ىف أن خيتار ضمن أفراد العينة ، أما ىف حالة العينة املنظمة ، فإنه مبجرد 
                       ، يكون بقيـة األفـراد         األصل                                         حتديد الرقم الذى ستبدأ به على قائمة اتمع 
   .                                         الذين سيختارون ىف العينة قد أصبحوا معروفني 

                                                          ومع ذلك فإن العينة املنظمة ميكن أن حتقق نفس األغراض الىت حتققها   
                                                                       العينة العشوائية ىف حالة واحدة ، وهى أن يكون ترتيب األفراد علـى قائمـة   

     ً   متسـماً    –                                              ، فيما يتعلق باملتغري أو املتغريات موضع الدراسـة        األصل      اتمع 
                       اد على قائمـة اتمـع                                                    بالعشوائية ، أما إذا كانت هناك نظامية ىف تريب األفر

                                                             ، فإن االختيار املنظم للعينة ال يؤدى ىف تلك احلالة نفس األغراض الىت       األصل
   .                        يؤديها االختيار العشوائى 

٤٣



 

 The Stratified Sample   :                    العينة الطبقية   :           ً ثالثاً

                                                               العينة العشوائية هى تلك العينة الىت ختتار من جمتمع أصلى مقسـم إىل    
                 مـن مسـتويات     )          أو فئـة    (                      يعرب كل منها عن مستوى   –               طبقات أو شرائح 

   .        الدراسة            املتغري موضع   )         أو فئات   ( 

                                                            وىف بعض احلاالت ، يرى الباحث أن اختيار عينة طبقية غري متكافئـة    
         شكل أكثر  ب                                                          قد يفى بأغراض البحث بدرجة أكرب من اختيارها طبقة متكافئة ، و

   :                          طبقية غري املتكافئة ىف حالتني      ً                                  حتديداً ، فإن الباحث قد يلجأ إىل العينة ال

                                                    عندما يؤدى التمثيل املتكافئ إىل أن تكون عينـة إحـدى      :        األوىل    
                ً                                                الطبقات صغرية جداً ، األمر الذى جيعل من الصعب احلصول على نتائج دقيقة 

   .            لتلك الطبقة 

            لسبب أو آلخر   –                                 عندما يكون لدى الباحث اهتمام خاص    :           الثانية    
                                                  ن مث فإنه يرغب ىف أن تكون هذه الطبقة ممثلة بدرجة أكرب                 بطبقة معينة ، وم  –

   .                               من تلك املمثلة ا الطبقات األخرى 

                                                               ويتم احلصول على عينة طبقية غري متكافئة باستخدام نسبة اختيار عينة   
                                                                    الطبقة موضع االهتمام اخلاص خمتلفة عن نسبة اختيار العينة للطبقات األخرى، 

              طـالب املـدرس                              احث كان لديه اهتمام خـاص ب                           ىف املثال السابق ، لو أن الب
  %   ٣٠                                                                  الثانوية اخلاصة فإنه قد يفكر ىف جعل نسبة اختيار العينة ىف تلك الطبقة 

   ً بدالً   %   ٤٠                                             ، ونسبة اختيار العينة ىف الثانوى العام احلكومى   %   ٢٠   ً    بدالً من 
              ثـانوى عـام        ٤٠٠  :                                       ، ومن مث تصبح العينة على النحو التـاىل    %   ٥٠   من 

   .         ثانوى فىن      ٣٠٠             وى عام خاص ،    ثان     ٣٠٠        حكومى ، 

٤٤



 

 The Cluster Sample   :                   العينة التجمعية   :           ً رابعاً

                                                              العينة التجمعية هى جمموعة من األفراد يتم اختيارها على حنو إمجـاىل    
    ً      ً                                         متثيالً صادقاً ، أى أن عملية االختيار تتم موعات طبيعية       األصل            لتمثل اتمع 

                     وليس ألفـراد ، وقـد         األصل     تمع     من ا  Natural Groups  )           ىف أماكنها   ( 
   .                     ً                      تكون تلك اموعات فصوالً كاملة أو مدارس كاملة 

                                                             ويتميز هذا األسلوب من أساليب اختيار العينات بأنه يساعد الباحث   
                                                                         ىف اختيار الفجوة الكبرية بني نظرية اختيار العينات وبني واقع اختيار العينات ، 

              العشـوائية ،    (                          السابقة الختيار العينـات                                   فنحن إذا نظرنا إىل األساليب الثالثة 
                                                   جند أا تتسم بعدم الواقعية ىف كثري من األحيان ، ذلك أن   )                    النظامية ، الطبقية 

      ، وهو       األصل                                                        على الباحث أن يعد ىف البداية قوائم تتضمن مجيع أفراد اتمع 
                                         حالة اتمعات الكبرية الـىت تشـمل عشـرات                           أمر يقترب من املستحيل ىف 

                                                                    ف من األفراد ، كما أنه من الناحية العملية يصعب اختيـار أفـراد مـن       اآلال
                                                             مدارس خمتلفة على أساس عشـوائى ، مث جتمـيعهم ىف جمموعـات خـارج     
                                                                     اموعات الطبيعية الىت ينتمون إليها ، وباإلضافة إىل ذلك فهنـاك صـعوبات   

   .                                           تتصل بالوقت املتاح للباحث وبإمكاناته املادية 

                                             نة التجميعية كمحاولة الختيار تلك الفجوة ، حيث                  ومن هنا تأتى العي  
    )                   مـدارس أو فصـول     (                                              يقوم الباحث باختيار جمموعات كاملة من األفـراد  

                                                                ىف أماكنها الطبيعية حبيث تكون تلك اموعات مالئمة ألغـراض البحـث ،   
                                                               ويكون اختيار تلك اموعات على أساس عشوائى ، ويتميز ذلك األسـلوب  

                                                          ت بأنه يعتمد على عشوائية االختيار ، إال أن االختيار يكـون                 ىف اختيار العينا

    ،         األصـل                              ، وليس من بني أفـراد اتمـع         األصل                   من بني جمموعات اتمع 

٤٥



 

        األصـل                                                           ومن مث تكون مهمة الباحث أيسر ، ويعىن ذلك أن قائمـة اتمـع   
                       ً              وليس أفراد األصـل ، ونظـراً ألن عـدد          األصل                   تتضمن جمموعات اتمع 

                                                              عات يكون أقل من عدد األفراد ، فإن ذلك األسلوب يتناسـب عـادة       امو

                                                       ً     ً       مع إمكانات الباحث ووقته وقدراته ، وحيقق ىف نفس الوقـت متثـيالً جيـداً    
   .      األصل        للمجتمع 

    ...                                                     ً      ً وتتوقف فعالية العينة التجميعية ىف متثل اتمع األصل متثيالً صادقاً   

                        فاختيـار عـدد كـبري                                                تتوقف على عدد اموعات املختـارة وحجمهـا ،  

                                                                 من جمموعات ذوات أحجام صغرية مياثل عملية االختيار العشوائى البسـيط ،  
  –                      ً   كإحدى املدارس الكربى مـثالً     ..               ات واحدة كبرية  ع                    أما إذا مت اختيار جممو

    ً      ً           ً       متثيالً صادقاً يكـون حمـدوداً ،         األصل                                    فإن احتمالية متيل تلك العينة للمجتمع 
   .  Sampling Error      تعيان                          وذلك الحتمال تزايد خطأ االس

                                                        ويكون خطأ االستعيان أكرب ما ميكن عندما تكون اموعات كـبرية    
                                    ، وذلك فيما يتعلق باملتغري أو املتغريات   Homogeneous                 ومتجانسة التكوين 

                     الذكاء لـدى تالميـذ     )      متغري   (        لو أنه   :                                موضع الدراسة ، فعلى سبيل املثال 
                                     م البحـث ، فـإن اختيـار مدرسـة        تما                             الصف الثاىن اإلعدادى هو موضع اه

                                                   ، تقع ىف مناطق أو أحياء يتميز قاطنوها بأم مـن ذوى     )       مدارس          أو جمموعة   (
                      هذا االختيار يـؤدى إىل     ..                                              الدخول املرتفعة ومن الطبقات االجتماعية املتميزة 
                          الذكاء املرتفع ، ومـن مث ال                           ً     ً        احلصول على عينة تتضمن عدداً كبرياً من ذوى 

                                                         لة لكل مستويات املتغري لتجانسـها ولضـمان متثيـل العينـة                   تكون العينة ممث
                                                                        التجميعية ملستويات الذكاء املختلفة ينبغى اختيار مدارس متعددة مـن أحيـاء   
                                                                  سكنية خمتلفة ىف مستوى دخل وتعليم قاطنيها ، ويعىن ذلك أن التجانس يؤدى 

٤٦



 

       طلـوب                                                                إىل زيادة احتمالية خطأ االستعيان لعدم متثيل كل مستويات املـتغري امل 
   .            دراسته فيها 

                                                       وخنلص من ذلك إىل أن اختيار اموعات جيب أن يتم بالشكل الذى   
                                                                       يضمن لنا متثيل القيم أو املستويات املختلفة للمتغري أو السنة موضع الدراسة ، 
                                                                 ويتطلب ذلك أن يقسم الباحث ىف البداية اتمع األصل إىل طبقات ، متثل كل 

   .                                يات املتغري أو السمة موضع الدراسة                              طبقة منها مستوى معينة من مستو

  The Stage Sample   :                  العينة املتدرجة   :         ً خامساً

                                                               العينة املتدرجة نوع من العينات يقع ىف الطريق بني االختيار العشوائى   
                                                                    واالختيار التجميعى للعينات ، ويشمل مزايا هذين األسـلوبني ، فاالختيـار   

                                   الشاقة اخلاصة باالختيار العشـوائى ،                                         املتدرج للعينة يتميز بأنه يتجنب القيود
                      ً         ً                                ويضمن ىف نفس الوقت متثيالً أكثر مشوالً من ذلك الـذى حيـدث ىف العينـة    

   .          التجميعية 

                                                            ويتوقف نظام اختيار العينة بشكل متدرج على عدد املراحل املتضمنة   
 Two Stage                                                         ىف اختيار العينة ، ففى حالة اسـتخدام تصـميم ذا مـرحلتني    

Design  ث ميكن أن خيتار ىف املرحلة األوىل جمموعة مـن املـدارس            فإن الباح                                                
                                  ً        ً                              املتضمنة ىف قائمة اتمع األصل اختياراً عشوائياً ، وىف املرحلة الثانيـة يقـوم   

   .                                                      باختيار عينة عشوائية من التالميذ املوجودين ىف تلك املدارس 

                                                             أما ىف حالة الدراسات املوسعة الىت تتطلب استخدام تصـميم متعـدد     
                            ً     ً      ، فإن الباحث قد خيتار عشوائياً عدداً مـن    Multi Stage Design  ل      املراح

                                  ً             ً                        احملافظات ىف البداية ، مث خيتار عشوائياً بعد ذلك عدداً من اإلدارات التعليميـة  
                                                                 داخل كل حمافظة من هذه احملافظات ، ويلى ذلك اختيار عدد مـن املـدارس   

٤٧



 

                    وبعـد ذلـك خيتـار                                               ً        ً  الواقعة ضمن نطاق كل إدارة تعليمية اختياراً عشوائياً ،
       ً     ً                                                      عشوائياً عدداً من الفصول الواقعة ضمن كل مدرسة من املدارس املختـارة ،  

   .                       ً     ً                                     وىف النهاية خيتار عشوائياً عدداً من التالميذ من فصل من الفصول املختارة 

                                                            وكما هو واضح من التصميم ذى املراحل املتعـددة ، فـإن عمليـة      
                            فرد ، ومع مشقة هذا النوع من                                       االختيار حتتاج إىل فريق عمل وليس إىل باحث 

                                                                     التصميمات ، فإن االختيار املتدرج للعينة يساعد على تقدير خطأ االسـتعيان  
      ً      ً                                                      تقديراً دقيقاً ، وذلك ألن عملية االختيار تتم بشكل عشوائى ىف كل مرحلـة  

   .         من املرحل 

   :                           العينة املتعمدة أو املقصودة   :         ً سادساً

                              تضمن عناصر معينة مـن اتمـع                                     العينة املتعمدة هى تلك العينة الىت ت  
                                                                  األصل ، يريد الباحث أن خيضعها بعينها للدراسة ، وذلك لسبب أو آلخـر ،  
                                                                    ويعىن ذلك أن الباحث قد يتعمد ىف بع األحيان اختيار عناصر معينة من اتمع 

                       متثيل تلك العناصر لكـل                                           األصل ليجرى دراسته عليها بغض النظر عن مدى 
   .                          موضع الدراسة ىف اتمع األصل                         مستويات املتغري أو السمة

                                                             ومن الواضح أن استخدام هذا األسلوب ىف اختيار العينة جيعل النتائج   
                                                                  غري قابلة للتعميم على اتمع األصل ، ومن مث فإن اضطرار الباحث الستخدام 
                                                                   ذلك األسلوب جيعل من الضرورى التضحية ببعض الدقة العلميـة ، فاختيـار   

                                                   لها عينة متحيزة ، األمر الذى يؤدى إىل زيـادة نسـبة                       العينة بشكل متعمد جيع
   .                  خطأ االستعيان فيها 

                                                           ومع ذلك فإن العينات املتعمدة ذات قيمـة كـبرية ىف الدراسـات      
                                                                    االستطالعية الىت ال تستهدف من وراء إجرائها تعمـيم نتائجهـا إىل اتمـع    

٤٨



 

     ب إال                                                           األصل ، وبناء على ذلك فإن الباحث ال جيب أن يستخدم هذا األسـلو 
                                                              ىف تلك احلاالت الىت يعجز فيها عن استخدام طرق أخرى متكنه من احلصـول  
                                                                    على عينة متثله للمجتمع األصل ، أو ىف تلك الىت يريد فيها أن يستكشف أبعاد 

   .                                    ً مشكلة يريد أن خيضعها لدراسة أكثر عمقاً 

   :                                   مشكلة متثيل العينة لألصل املشتقة منه    -     ١

                         للحصول على عينـة ممثلـة     –     يسعى              أو يفترض أن  –            يسعى الباحث   
                                                                 للمجتمع األصل الذى اشتقت منه ، وىف نفس الوقت تكون تلك العينـة ذات  
                                                               حجم مناسب ، ويتطلب ذلك أال يخدع الباحث بكرب حجم العينة ، فـاألمر  
                      ً                                            يتطلب منه أن يفكر أيضاً ىف مدى متثيلها للمجتمع األصل الذى اشتقت منه ، 

              ً                             جم العينة صغرياً ، طاملا أا متثل اتمع األصـل                ً          وقد يكون مقبوالً أن يكون ح
    ً      ً                                                             متثيالً صادقاً ، إال أنه ليس من املقبول أن تكون العينة غـري ممثلـة للمجتمـع    

   .                            ً األصل ، حىت ولو كان حجمها كبرياً 

   :                                                  مشكلة حمدودية الوقت املتاح والتسهيالت املتاحة للباحث    -     ٢

                      ىف أفضل طريقة الختيـار                                      وهذه املشكلة تتطلب من الباحث أن يفكر   
                                                         ً          عينة متثل اتمع األصل ، حبيث ال حيمله ذلك االختيار مطالب مبالغـاً فيهـا   

   .                                                               بالنسبة للفترة الزمنية احملددة له وبالنسبة للتسهيالت املتوفرة لديه 

 Non Response     :                    مشكلة عدم االستجابة    -     ٢

                                                            ويتوقف حجم هذه املشكلة على طبيعة الدراسة الىت يقـوم الباحـث     
               ً                                                      بإجرائها ، فمثالً لو قام الباحث بتطبيق استبيان على جمموعة من املدرسـني ،  

            فإنـه لـن      ..                                                      وتوىل هو بنفسه عملية تسليم االستبيانات ومجعها من املدرسني 
٤٩



 

                كون هناك نسـبة                                                      يستطيع جتميع كل االستبيانات الىت قام بتوزيعها ، وإمنا ست
                                                                     فقد ، كما أن االستبيانات الىت سيقوم بتجميعها لن تكون مجيعهـا مسـتوفاة   
                                                                  اإلجابة من قبل املدرسني ، وهذه متثل نسبة فقد أخرى ، ويزداد األمر صعوبة 
                                                                   لو أن الباحث قام بإرسال تلك االستبيانات بالربيد ، حيث حيتمل أن تكـون  

                                     حالة تسليمها وجتميعها باليد ، ونسـبة                                   نسبة الردود أقل بكثري من نسبتها ىف 
                                                                     الفقد هذه قد تؤثر ىف درجة متثيل العينة للمجتمع األصل الذى اشـتقت منـه   

   .       العينة 

                                     ً                         وبطريقة مماثلة ، قد حيدث بعض الفقد أيضاً ىف حالة دراسات املتابعـة    
Follow-up Studies      والىت قد حنتاج فيها إىل أن خنتـرب التالميـذ أكثـر ،                                                   

   .       من مرة 

                                                           ليس من السهل عادة عند دراسة ظاهرة معينة ىف جمتمع أصل أن يقوم   
                                  كما أنه ىف كثري من احلاالت حيول الباحث   .                               الباحث بدراسة مجيع أفراد اتمع 

                                                                    تعميم نتائجه على اتمع كله بعد دراسة جزء من ذلك الكل واستخدام هـذا  
                قل التربـوى وىف                                                  اجلزء كأساس لتقدير الكل وجترى كثري من الدراسات ىف احل

      ومـن    .                                                            اال النفسى وتساعد على اختاذ قرارات تؤثر ىف نشاطنا ىف املستقبل 
  .                                                           ً      ً   هنا فإن من الضرورى النظر إىل املاضى وإىل املستقبل باعتبارمها كالً واحـداً  

                                                                    ويعد اال احلاضر عينة أو جزء منه ، ومعظم الظواهر تتألف من عدد هائـل  
                                            ستحيل مقابلة اختيار أو مالحظة كل هذه املفردات                         من املفردات ، ويتعذر أو ي

                                        ولذلك فقد تدرس تالميذ فصل أو فصلني ىف صـف    .                حتت ظروف مضبوطة 
                            حندد ما نتوقعه مـن الفصـول      ي    ، لك   ي       االبتدائ                      دراسى معني كالصف اخلامس 

                                                                 األخرى ذات الطبيعية املشاة خالل وقت معني ، كما أن حماولة التوصـل إىل  
                                                 مع الكلى لتالميذ الصف اخلامس ىف الوقت احلاضر تساعدنا               تعميمات عن ات

٥٠



 

  .                                                                   على تقدير ما يتوقع من تالميذ هذا الصف الدراسى ىف السـنوات املقبلـة   

                        ً                                            وجترى مجيع الدراسات تقريباً بقصد القيام بأنواع من النشاط ىف املستقبل على 
                                                                أساس أن الظروف السائدة اآلن ستستمر لـبعض الوقـت ، لـذلك فمـن     

   .                                                    ى أن نعترب أن احلاضر واحلاضر جزأين ىف كل ميتد إىل املستقبل       الضرور

               من ذلك النـوع    "               إن مل تكن كلها   "                                  ومعظم الدراسات التربوية والنفسية   
                      ، ومبـا أن هـدفها أن                 ً          عات صغرية نسبياً من األفراد                         الذى تستقى بياناته من جممو

           ى دراسـات                  لذى اشتقت منه فه                                     نتوصل إىل استنتاج صحيح عن اتمع األصل ا
                                                           وىف كل دراسة من هذه الدراسات ينبغى علـى الباحـث أن حيـاول      .        لعينات 

                         وملا كان كل فرد من األفراد   .       ً       ً           ل متثيالً حقيقياً اتمع األصل                 احلصول على عينة متث
   .                                                             الذين يتكون منهم جمتمع من اتمعات قد خيتلف الواحد منهم عن اآلخر 

   :                     خطوات اختيار العينة

                                                 صل بإجراء العينة يستند إىل األهداف املقررة لبحث كما              إن أى قرار يت  
                                                               يعتمد على وصف دقيق للمجتمع موضع البحث وعلى حتديد اتمع الذى منه 
                                                                         تنتقى مفردات العينة ، ومىت تأكدنا من هذه فإنه ينبغى حتديد طريقـة اختيـار   

   .              العينة وحجمها 

   :                  حتديد أهداف البحث    -     ١

                                    ف بدقة حبيث يستطيع الباحث على أساسها                       ينبغى أن حندد هذه األطرا  
    ً                       فمثالً إذا كان هدف الدراسـة    .                                       أن حيدد نوع العينة وحجمها الالزمة للبحث 

                                                                   هو حبث مشكلة خاصة بفصل معني ىف مدرسة معينة فإن اختيار العينة والنتائج 
                                                                   الىت نتوصل إليها من البحث ينبغى أن ترتبط وتقتصر على تالميذ هذا الفصل 

                                                         املعينة ، أما إذا كان هدف البحث هو تعميم بعض اإلجراءات على          ىف املدرسة 
٥١



 

                                 نية أو حمافظة أو على جمتمع أكـرب ،   د                                   عدد من املدارس أو على بيئة حملية أو م
                                                   تتحدد حبيث تكون ممثلة وميكن تعميم نتائج الدراسة علـى                      فإن العينة ينبغى أن 

   .                                     اتمع األصل الذى ينبغى أن حيدده الباحث 

   :                                   د اتمع األصل الذى ختتار منه العينة   حتدي    -     ٢

                                                            إن حتديد اتمع عملية أساسية مل تلق ما تستحق من اهتمام ىف كـثري    
                                                       وليس من الضرورى أن تطبق الدراسة على اإلنسانية مجعـاء أو    .          من األحباث 

                                                                    على مجيع سكان مجهورية مصر العربية لكى تكون مفيدة من الناحية العلميـة  
                                    فقد تقتصر على مدرسـة واحـدة متكـن      .                    ة والناحية العملية                والناحية العملي

                                                                    الباحث من القيام ببحث يعاجل فيه مشكلة عملية أو يدرس ظاهرة تتصل ـذه  
                                                         ومهما يكن شئ فإنه ينبغى على الباحث أن حيدد اتمـع األصـل     .        املدرسة 

      منـه         ً      ً                                                  حتديداً دقيقاً ، وأن تقتصر داللة نتائج املبحث على اتمع الذى اختريت
                         ى معرفة العناصر الداخلية  ض                            وتعريف اتمع األصل وحتديده يقت  .            عينة البحث 

                                     أخذت منه العينة هو نفس اتمع املـراد                                  فيه ، وينبغى أن يكون اتمع الذى 
                                                                     حبثه ، وال تستبدل به جمتمع آخر بسهولة مجع البيانـات واملعلومـات منـه ،    

                         مع األصل وأهداف البحـث مث                                         وينبغى على الباحث أن يربط بني وصفه للمجت
                                                             حدود اتمع أو إطاره مبا يتفق مع وحدات خصـائص العينـة موضـع        حيدد 

                 يشملها البحـث ،           راد اليت ف                                          البحث وجماهلا وينبغى أن حيدد فئات املواد أو األ
   .                                              وأن حيدد اال اجلغراىف والزمىن الذى يستغرقه البحث 

   :                           إعداد قائمتان باتمع األصل    -     ٣

                                                  حتدد اتمع األصل بوضوح فالبد أن حيصل الباحث على قائمة      ومىت  
   .             كاملة وصحيحة 

٥٢



 

                                                      أن يعدها بنفسه حبيـث تشـمل مجيـع وحـدات اتمـع ،         ن   وميك  

                           ً     ً                                      وقد يستغرق هذا العمل وقتاً طـويالً ، وينصـرف إليـه معظـم اهـود ،      

      معـة                                                              وىف بعض األحيان ال ميكن حتقيقه ، فعمل قائمة مبرتبات األسـاتذة ىف جا 
                                  ً      ً                         معينة أو أكثر من جامعة قد يكون عمالً بسيطاً ألن اجلامعات حتتفظ مبثل هذه 

                                                       وعند دراسة اجلاحنني ، قد يكون لدى احملاكم بيانات عن اجلاحنني ،   ،          البيانات 
                                                                      ولكن هذه البيانات ال تشتمل إال على الذين وقعوا حتـت طائلـة القـانون    

                          دخلون ىف نطاق اتمع األصـل                                        بينما يكون هناك كثريون مل يتعرف عليهم وي
   .       للجاحنني 

   :                  انتقاء عينة ممثلة    -     ٤

                                                      مىت حتدد اتمع األصل ، ووضعت قائمة تشتمل على مجيع الوحدات   
                              ً      ً                                      يصبح العمل األساس الثاىن بسيطاً نسـبياً ، وهـذا انتقـاء مـن القائمـة ،      

         خطـاء ،                                                   ً            وعلى الرغم من سهولة انتقاء العينة فإن الباحث كثرياً ما يتعرض لأل
                                         جمموعة من الوحدات ألا مميزة وميسـرة لصـم      ي           ثني جيتازون أ ح  با       فبعض ال

                         ً              ً                         كاختيار أول مخس وعشرون امساً ىف القائمة أوالً الذين حيضرون جملس اآلبـاء  
                                                                  واملعلمني أو الصفوف األربع األوىل مـن الطـالب ىف قائمـة احملاضـرات ،     

                   ال متثل اتمع األصل ،                                                فإذا اختلفت هذه الوحدات عن بقية الوحدات ، فهى
                                                                  فسكان حى اإلمام الشافعى أو بوالق بالقاهرة وحدات من سكان القـاهرة ،  
                                                                       ولكن لو استخلصنا تعليمات من بيانات يفصل بـأحواهلم املهنيـة والثقافيـة    

                         فإم بالتأكـد ينطبـق                م التعليمية  ا ي                                والصحية وأجورهم ، ومساكنهم ومستو

                                            ينبغى أن متيل العينة اجليـدة اتمـع كلـه                                على مجيع سكان مدينة القاهرة و

   .               على قدر اإلمكان 

٥٣



 

   :                       احلصول على عينة مناسبة    -     ٥

                    ً                                  بعض العينات صغرية جداً حبيث ال متيل خصائص اتمـع األصـل ،     
         ً          تلميذ مثالً ، ال حيتمل      ١٠٠                                        فنسب ذكاء تلميذين خيتارا من جمتمع مكون من 

                            ولكن السؤال هـو إىل أى حـد                                      أن متيل متوسط نسب ذكاء ثلث اموعة ، 
                                                                    تكون العينة كبرية حىت تتحقق درجة مفيد له من البنات ؟ ليس هناك قواعـد  

       فـإذا    .                                                         جامدة للحصول على عينة مناسبة ألن لكل موقف مشاكله وخصائصه 
                                                                  كانت الظاهرة موضوع الدراسة متجانسة ، فتكفى دراسة عينة صغرية منها ، 

                                   ول كيمائى يبلغ ألف جالون قد تكـون                                 فدراسة عدة سنتمترات معينة من حمل
               اهرات التربوية     كالظ  "                          دات موضع الدراسة متباينة                           مناسبة ، أما إذا كانت الوح

                                  زداد تباين الظاهرات صعوبة احلصـول   ا                                فالبد أن تكون العينة أكرب ، وكلما   " 
                                                  وهناك ثالث عوامل حتدد حجم العينـة املناسـبة وهـذه      .                على عينة جديدة 

   :           العوامل هى 

   .                  طبيعية اتمع األصل     -    أ   

   .                             طريقة أو أسلوب اختيار العينة     -  ب 

   .                   درجة الدقة املطلوبة     -  جـ

                                                               وعلى وجه العموم فإنه كلما ازداد تباين ىف اتمع األصـل بالنسـبة     
                      وإذا تـوافرت لـدينا     .                                               للخاصية الىت نبحثها ، كلما وجب اختيار عينة أكرب 

                                السابقة هلذا اتمع األصل فإنه ميكن                                   معلومات عن هذه اخلاصية من الدراسات 
                                                                استخدام معدالت خمتلفة خلطأ املعاينة ميكن عن طريقها حتديد احلد األدىن حلجم 

   .                        العينة الىت يتم انتقائها 

٥٤



 

   :                   طرق اختيار العينة

                                                            مت ابتكار عدة طرق الختيار العينات املمثلة ، وسنعرف بإجياز طـرق    
   :                     املزدوجة وعينة الفئات                                    اشتقاق العينات العشوائية والطبقية و

   :                  العينة العشوائية    -     ١

                                                             تعىن العينة العشوائية اختيار عدد معـني مـن وحـدات التحليـل       
                                                       بشرط فرض االختيار بني الوحدات األصلية أى أن هذه الطريقـة    "        املفردات "

   .                                                تعطى كل مفردة من مفردات اموع نفس الفرصة للظهور 

       ً                        ية أيضاً علـى مصـطلح العينـة                                  هذا ويطلق مصطلح العينة االجتماع  
                                                                      العشوائية مبعىن أا العينة الىت ال تتقيد بنظام خاص أو ترتيب معني مقصـود ىف  
                                                                     االختيار ، وىف هذه احلالة توصف العينة بأا غري متميزة وألا أخذت بطريقـة  

   :                                                        ويستعمل ىف اختيار هذه العينة عدة طرق ميكن حصرها فيما يأتى   "        القرعة  "

                   على بطاقات متساوية   "               وحدات التحليل   "                  مجيع أمساء املفردات       تكتب    -    أ   
                      ً     ً                                  ىف احلجم والشكل وختلط معاً جيداً مث يأخذ منها عدد أفـراد العينـة   

   .        املطلوبة 

                                                               تستعمل هذه الطريقة جداول خاصة أو قائمة باألرقـام العشـوائية ،       -  ب 
      حبيـث                                    ثبت األرقام فيها بطريقة غري متحيزة                        وهذه اجلداول أو القوائم ت

                                                             تعطى األرقام مجيعها فرصة واحدة للظهور وهنا يتعني علـى الباحـث   
   .                                               احلصول على العينة مبعرفة األرقام الىت سحب اختيارها 

                                                         وىف بعض األوقات ميكن االستعانة باحلاسب العلمى أو عملة الروليت   
                                                                 ىف اختيار العينة من األوراق أو القوائم وجداول األرقام كما حيدث ىف سحب 

   .                      نصيب وشهادات االستثمار     اليا

٥٥



 

   :                          العينة العشوائية املنتظمة    -     ٢

                                                                   تعتمد هذه العينة الطريقة على اختيار عدد العينة املطلوب من قـوائم    

                                                                 أو بطاقات أمساء أو سجالت لألمساء ، وذلك االختيار يكون على أبعاد رقمية 
   .                            ثابتة أو مسافات رقمية واحدة 

                               دما تكون هنـاك خصـائص مميـزة                                 هذا وتستخدم العينة املنتظمة عن  
                                                           للمجتمع األصل وحبيث يكون األفراد ىف تسلسل متسق ومتدرج من حيـث  

   :                                             التنوع ، وتتلخص هذه الطريقة ىف اخلطوات التالية 

     ً                    طالباً من تالميـذ مدرسـة       ٢٥                                 إذا فرضت أننا نريد عينة مكونة من   
          تالميـذ      ١٠     ً                                           طالباً فهذا يعىن أننا نريد اختيار تلميذ واحد مـن       ٢٥٠      عددها 

                                                         ً          أى عشر التالميذ مجيعهم ، نبدأ ىف اختيار الشـخص األول عشـوائياً مـن    

                    ضـر عشـرة أوراق                                                 األرقام العشرة األوىل من سجل تالميـذ املدرسـة فنح  

                                        مث تسحب واحدة منها لتحديد الـرقم الـذى       ١٠  –   ١                صغرية ونرقمها من 
   .         سيبدأ به 

         نبدأ بعد    ٥     لرقم      وهو ا    ١٠  –   ١                                 بعد أن خنتار الرقم العشوائى من بني   
  ،     ١٥  ،    ٥                                                            ذلك باختيار األمساء من السجل العام للتالميذ ويكونوا هم أرقـام  

                                                       وهكذا حىت تنتهى األمساء من السجل العام وتعترب األرقام اختريت     ٣٥  ،     ٢٥
   .                  هى العينة املطلوبة 

   :                العينة الطبقية    -     ٣

        و أكثر،                                         ً          تتلخص هذه الطريقة ىف أن تصنف اموعة طبقياً إىل قسمني أ  
                                                                     مث تأخذ بعد ذلك العينة املراد اختيارها من كل طبقة على حدة وبإحدى الطرق 

   .                             العشوائية البسيطة أو املنتظمة 

٥٦



 

                                                               والعينة الطبقية ال تبتعد عن معىن ومضمون العشوائية ولكنها تعىن أنه   
   إىل   "           الوحـدات    "                                                    قبل االختيار العشوائى للعينة جيب تقسيم مجيع املفـردات  

                                         ً                   فئات أو طبقات مث تؤخذ العينة من بينها مجيعاً ، وهلذا فهى أكثـر           درجات أو 
                                                                       دقة من العينة العشوائية البسيطة ألا تعمل على متثيل مجيع فئـات امـوع   

   .         ىف العينة 

                                             أن العينة املتبقية هى تلك الىت تقوم على أسـاس    "        فستنجر   "       ويقول   
                       لـق عليهـا درجـات                                                تقسم اتمع األصل وتوزيعه إىل جمموعات فرعيـة يط 

   .                                                         أو حلقات حبيث يتم اختيار العينة من هذه الدرجات أو الطبقات 

                                           أنه ميكن اختيار عينة عن طريق اختيار عينـات    "           بولني يونج   "       ويقول   
                                                                فرعية تتحدد عن طريق حجم كل فئة فرعية ىف اتمع ، وهنا جيـب حتديـد   

  ً                 ياً من داخل كل عينة                      ً                          حجم كل عينة فرعية أوالً ، مث اختيار هذا احلجم عشوائ
   .                                  فرعية فنحصل على احلجم الكلى للعينة 

   :                العينة املساحية    -     ٤

                     ً                                              تسمى هذه الطريقة أيضاً عينة التجمعات أو العينة اجلغرافية أو العينـة    
   .                  املساحية االجتماعية 

                                               ً            وتستخدم هذه الطريقة إذا كان حجم اتمع األصل كبرياً ، ويتعـذر    
   .                                      ثلة التساع املساحة اجلغرافية ملنطقة البحث                      على الباحث أخذ عينة مم

                                                           وهذه الطريقة دف إىل متثيل مساحات متسقة بعينة صـغرية متثلـها     
     ً                                                               متهيداً الختيار مفردات العينة من بني املساحات املمثلة ، حيث يتطلـب هـذا   
                                                                   األمر خرائط دقيقة للمنطقة الىت جيرى فيها البحث مث تقسيم املنطقة الىت جيرى 

٥٧



 

                                                              بحث إىل مناطق صغرية ختتار منها منطقة أو أكثر بطريقـة عشـوائى ،          فيها ال
   .                                                      وهذا النوع من العينة يعتمد على اخلرائط املساحية للمنطقة 

   :              مميزات العينة

                        ً                                      استخدام العينة يوفر جزءاً من التكاليف والوقت حيث أننا نسـتخدم      -     ١
   .    ً                       جزءاً من اتمع الكلى بأكمله 

                                                لة على الردود الكاملة الدقيقة إذا ما اسـتخدمنا                ميكن احلصول بسهو    -     ٢
   .    ً                جزءاً من اتمع الكلى 

                                                            ميكن احلصول من أفراد العينة على بيانات أكثر مما نستطيع احلصـول      -     ٣
                                                           عليه من أفراد اتمع كله فنستطيع توسيع جمال البحث وذلك إلمكان 

   .                        احلصول على عدادين متخصصني 

           ً     ً        ً     ً           ما يسمى حبثاً شامالً أو حصراً شامالً على وجـه                    ليس هناك ىف احلقيقة     -     ٤
                                                         الدقة إذ جند ىف كل حصر شامل أنه هناك بعض احلاالت الىت ال ميكـن  
                                                            احلصول على بياناا والبعض واضح أن بياناته خطأ كبري وبذلك تضيع 

   .                احلكمة من إجرائه 

                                                               ومن الطبيعى أن جند نفس الصعوبات عند استخدام العينة غـري أنـه     

                                                         ة العينة فيمكن عادة من تصحيح البيانات اخلاطئة أو على األقل      ىف حال
   .                   تضييق مدى هذا اخلطأ 

                                                          هناك بعض احلاالت الىت درسناها باحلصر الشامل لنلفت مجيع املفردات     -     ٥
                     أو اختيار جمموعة مـن    "              عيدان الكربيت   "                         من اتمع كله مثل اختيار 

                     ني عن احلصـر الشـامل                                           البيض أو املصابيح الكهربائية ، وبذلك نستع
   .              بطريقة العينة 

٥٨



 

                                                         هناك بعض احلاالت الىت يستحيل فيها إجراء حصر شامل كما ىف حالة     -     ٦
                                                            األمساك والطيور واحليوانات املفترسة واللحوم وىف هذه احلالة ال جنـد  

   .    ً                   مفراً من استخدام العينة 

     قـت                                                       أن حتليل النتائج الىت حنصل عليها من حصر شامل حتتـاج إىل و     -     ٧
                                                               طويل وقد تضيع احلكمة من التعداد إذا ما انتظرنا حىت مت التحليـل ،  
                                                            ولكن نتائج العينة ميكن احلصول عليها ىف وقت سـريع ميكننـا مـن    

   .            االستفادة ا 

                                                           وهلذه املميزات انتشرت استخدام العينـات ىف خمتلـف امليـادين ،      
            م ا وتطورت                                                    واستعرض ا ىف معظم األحيان عن احلصر الشامل وكثر االهتما

   .                         ً      ً              اجتاهات حىت أصبحت تكون فرعاً مستقالً ىف علم اإلحصاء 

   :                أنـواع العينات

                                                                ختتلف أنواع العينات باختالف الطـرق الـىت تتبـع ىف اختيارهـا ،       

                                           ً      ً            وإن كانت مجيعها دف إىل متثيل اتمع األصلى متثيالً صحيحاً ، وسـنعرض  
   :                       فيما يلى أنواع العينات 

   :               وائية البسيطة           العينة العش    -     ١

                                                               وهى العينة الىت يتم اختيارها بطريقة تعطى لكل فرد من أفراد اتمع   
                                              وهناك عدة طرق الختيار العينة العشوائية البسيطة   .     ً                   فرصاً متكافئة ىف االختيار 

                                                           طريقة القرعة وىف هذه الطريقة تكتب أمساء مجيع أفراد اتمع األصل          من بينها 
                      ً     ً                  هذه البطاقات وختلط خلطاً جيداً وخيتار منها العدد                      ىف بطاقات صغرية مث تطوى 

                                                             ً      املطلوب بالقرعة ، ويؤخذ على هذه الطريقة أا عسرية التطبيق خصوصاً مـع  
   .                                                         اتمعات الكبرية ولذلك يفضل استخدام طريقة اجلداول العشوائية 

٥٩



 

   :                          العينة العشوائية املنتظمة    -     ٢

ـ    ا ممتـازة عـن العينـة                                           وهى طريقة أخرى لالختيار العشوائى أال أ                        
                                                       ً                   العشوائية البسيطة بسهولة اختيار مفردا ، فإذا أردنا مثالً اختيار عينة متثـل  

                         ة فرد ، فإن الطريقة هـى   ئ                                     اتمع األصل وكان هذا اتمع يتكون من ما   ٥ / ١
   ١                                                                 إعداد املسألة فرد ىف كشوف بالتسلسل ، مث نبدأ باختيار الوحدة األوىل من 

                              وبذلك يعترب هـذا الـرقم هـو       ٣ ً                  اً ولتكن الوحدة رقم        ً       اختياراً عشوائي   ٥  –
           إىل الـرقم     ٥                                والختيار تعبئة وحدات العينة نضيف   .                      الوحدة األوىل ىف العينة 

                                                                 الذى اخترناه مث إىل الذى يليه حىت حنصل على حجم العينة املطلوب وبـذلك  
    ٢٨  ،     ٢٣  ،     ١٨  ،     ١٣  ،    ٨  ،    ٣                                       تكون األرقام الىت وقع عليها االختيار هـى  

   .   إخل     ... 

                                                                ومتتاز العينة العشوائية بسهولة االختيار حيث يتم اختيـار الوحـدة     
                                  ً                    مث يتم اختيار بقية الوحدات مراعياً انتظـار الفتـرات     .                 ً األوىل فقط عشوائياً 

                                                                  بني االختيار أى أن تكون املسافة بني أى وحدة من وحدات العينة والوحـدة  
                         العينـة العشـوائية                                                    السابقة هلا ثابتة جلميع الوحـدات ، لعكـس احلـال ىف   

                                                      ً              البسيطة حيث ميكن اختيار رقمني متتاليني ، وهذا ال حيدث مطلقـاً ىف العينـة   
   .        املنتظمة 

   :                العينة الطبقية    -     ٣

                                                ً           إذا كان جمتمع البحث الذى لدينا غري متجانس أو مقسماً إىل فئـات    
                                                                      فيصبح من الضرورى اختيار عينة طبقية تتمثل فيها الفئات املختلفـة بنسـب   

                                                                  ودها ىف اتمع األصل ، وعند استخدام هذه الطريقة يقوم الباحث بإتبـاع    وج
   :             اخلطوات اآلتية 

٦٠



 

                    ً      ً                                    حتليل اتمع األصل حتليالً دقيقاً مث تقسيمه إىل فئات أو درجات أو طبقات       -
                                                               رئيسية ختتلف عن بعضها ىف صفة معينـة تكـون ىف موضـع الدراسـة     

   .       والبحث 

                                    ع األصل ، وكذلك عدد األفراد ىف كل طبقة                       حساب عدد األفراد ىف اتم    -
   .                       من الطبقات الىت حددناها 

                    ً                                          تأخذ من كل طبقة عدداً فيتناسب مع حجم الطبقة ىف اتمع الذى جتـرى      -
                 فرد والطبقة األوىل       ١٠٠٠                                     ً    عليه البحث ، فإذا كان هذا العدد مكوناً من 

     مـن                        فرد والثالثة مكونـة      ٣٠٠                      فرد والثانية مكونة من      ٥٠٠         مكونة من 
    ً   فـرداً      ٥٠       ً                  فرد مثالً فإننا نأخذ بواقع      ١٠٠                    فرد وكان حجم العينة      ٢٠٠

    ...     ً              فرداً من الثالثـة      ٢٠    ً                     فرداً من الطبقة الثانية و     ٣٠                 من الطبقة األوىل و 

   .      وهكذا 

   :               العينة املساحة    -     ٤

                                                           تستخدم هذه الطريقة عندما نريد احلصول على عينات متثل املنـاطق    
   .                            ر هذه املناطق بطريقة عشوائية                      اجلغرافية املختلفة وختتا

                ً                                               فيبدأ الباحث مثالً بتقسيم اتمع إىل وحدات أولية خيتار مـن بينـها     
                                                                      عينة عشوائية ، مث الوحدات األولية املختارة إىل وحدات ثانوية ختتار من بينها 
                                                                   عينة جديدة مث تقسم الوحدات الثانوية إىل وحدات أصـغر ، وهكـذا إىل أن   

   .          حلة معينة                   بقيت الباحث عند مر

                                                              فقد خيتار الباحث عينة من احملافظات الىت تـدخل ىف إطـار البحـث      

                                                                         مث خيتار من بني احملافظات املختارة عينة من املدن مث خيتـار مـن بينـها عينـة     

                                         ويتم اختيار األفراد مـن بـني الوحـدات      .                            من األحياء مث املساكن ، وهكذا 
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                            ع السـابقة تسـمى بعينـات                                            الىت تكونت بطريقة عشوائية ، والعينات األرب
                                                                 االحتماالت وقد مسيت ذا االسم ألننا ىف اختيار هذا النموذج من العينـات  
                                                                    نعرف احتمال اختيار أى فرد ىف العينة ، وهذه األنواع ختضع لتطبيق الطـرق  

   .                                              اإلحصائية الىت متدن بتقديرات صحيحة عن اتمع األصل 

                     الحتمالية وهى العينات                                         وهناك نوع آخر من العينات يعرف بالعينات ا  
   :                                                         الىت يتدخل فيها حكم الباحث ، ومن أنواع هذه العينات ما يلى 

   .              العينة احلصصية  -

  .                العينة العمديـة  -

   .                العينة العرضيـة  -
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� :�� ةـ     مقدم �

                                                             تتعدد األساليب الىت تستخدم ىف جتميع البيانات الالزمة للتعامل مـع  
             ً          الىت تم أساسـاً بوصـف                                              مشكلة حبثية معينة ، ومن هذه األساليب املالحظة

                                                               وفهم سلوك معني عند حدوثه ، ومثل هذه األساليب تكون ذات درجة حمدودة 
                                                                 ىف إعطاء معلومات عن تصورات الشخص ، أو معتقداته ، أو مشـاعره ، أو  

                  تزودنا مبعلومات عن                                                       دوافعه ، أو توقعاته ، أو خمططاته املستقبلية ، كما أا ال 
                                         ملاضى ، أو عن السلوكيات اخلاصـة للفـرد ،                            السلوكيات املتصلة بأحداث ا

                                                               والىت يستحيل إخضاعها للمالحظة ، وللحصول على مثل هذه املعلومـات ،  
                                                                     فإن هناك أساليب وأدوات أخرى حيتاج إليها الباحث ، ومنـها االسـتبيانات   

   .         واملقابالت 

                                                          وىف االستبيانات واملقابالت ، تكون هناك درجة كبرية من االعتمـاد  
                 ً                                       ه املستجيبون لفظياً وعلى ما يقدمونه من معلومات عن اخلـربات             على ما يقرر

                       وىف العادة فإن الباحـث                                                الىت تعرضوا هلا وعن أسباب سلوكهم بطريقة معينة ، 
      جيب                                موضع االهتمام ، وما يقرره املسـت                             ال يكون قد الحظ بنفسه األحداث

          معينـة ،                                                              ال يؤخذ كمسلمة ، وإمنا يتم تفسريه ىف ضوء نظرية تربوية أو نفسية
   .                                                                    أى أن نقطة البداية ىف حالة االستبيانات هى املعلومات الىت يقدمها املستجيب 
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  :                                                         الصفحات التالية نقدم فكرة موجزة عن االسـتبيانات تشـمل   ىف و

                                                                       تعريفها ، وأنواعها ، وخطوات إعدادها ، وحمتـوى أسـئلتها ، ومزاياهـا ،    
                  ة أن يتمكن الباحث                                                وحدود استخدامها ، ونأمل من خالل تلك الفكرة املوجز

                                                       ً               من إعداد االستبيانات الىت يتطلبها حبثه بصورة جيدة ، مراعياً فيها الشـروط  
   .                                      العلمية الىت جيب أن تتوافر ف االستبيانات 

      :               عريف االستبيان ت

                                                             ميكن تعريف االستبيان بأنه أداة لتجميع بيانات ذات صـلة مبشـكلة   
    ً                   فظياً ىف إجابـام علـى        بون ل                                         حبثية معينة ، وذلك عن طريق ما يقرره املستجي

   .                            األسئلة الىت يتضمنها االستبيان 

                                                             وبناء على ذلك ، فإن البيانات الىت حيصل عليها من االستبيان تصـف  
                                                                      ما يقرره املستجيبون وليس ما يقومون بعمله بالفعل ، فلكى نصف مـا يقـوم   

      هو ما                                                                 املستجيبون بعمله ، فإننا جيب أن نالحظهم أثناء قيامهم بذلك العمل ، و
                                                                يصعب حتقيقه ىف كثري من األحيان ، فهناك الكثري من األنشطة الىت ميارسـها  
                                                                  الفرد ىف حياته اليومية ويصعب ، إن مل يستحيل إخضاعها للمالحظة ، ومن مث 

   ً مثالً   –                                                           فإننا حنتاج إىل أن نسأهلم عن سلوكيام حول تلك األنشطة ، فاألحالم 
                                الفرد عنها ، كذلك هنـاك آمـال                                 ال ميكن مالحظتها ، ولكن ميكن سؤال   –

                                                                األشخاص وتوقعام املستقبلية ميكن أن نتعرف عليها عـن طريـق سـؤال    
                                                                   األشخاص أنفسهم ، وبطريقة مماثلة ، فهناك معتقدات األفراد ، وتصورام عن 

         كل هـذه      ...                                                       سبب سلوكهم بطريقة معينة ، ودوافعهم للسلوك ذه الكيفية 
                                         ا حنتاج إىل أن نتعرف عليها من خالل ما يقرره                         األمور ال ميكن مالحظتها ، ومن

   .              األشخاص أنفسهم 
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   :                           ىف ضوء ما سبق ميكن القول بأن 

   .                                       ً                   االستبيان أداة يتم إعدادها وتصميمها وفقاً لشروط علمية معينة     -     ١

                                                              األسئلة الىت يتضمنها االستبيان تكون ذات صلة مبشكلة حبثية معينـة ،      -     ٢
   .                أهداف حبثية حمددة                         فاالستبيان يستخدم لتحقيق 

                                                                البيانات الىت حنصل عليها من االسـتبيان تعتمـد علـى مـا يقـرره          -     ٣
   .               ً                                   املستجيبون لفظياً ، وليس على ما يقومون بعمله بالفعل 

                                                            أنواع األسئلة الىت يتضمنها االستبيان تتوقف على اهلدف من تطبيـق      -     ٤
              ة أو حالية أو                                                  االستبيان ، فقد تستهدف األسئلة استدعاء معلومات سابق

   .                                               مستقبلية ، وقد تستهدف التعرف على اجتاهات األشخاص 

      :                  أنواع االستبيانات

   :                                     ميكن تصنيف االستبيانات على النحو التاىل 

   :                 ستبيانات مفتوحة ا      -     ١

                                  ً                         يتضمن هذا النوع من االستبيانات عدداً من األسئلة ، يعقـب كـل   
 ً                           اً لتعليمات االستبيان ، أى أن                                           سؤال منها فراغ يدون فيه املستجيب إجابته وفق

                                                                     ً   املستجيب هنا ال خيتار إجابته من بني بدائل تقدم له ، وإمنا يكتب إجابته وفقـاً  
   .                                                        لتصوراته ومبا ال يتجاوز حدود التعليمات الواردة ىف االستبيان 

                                                               ومن الطبيعى أن حيتاج املستجيب إىل وقت أكرب لإلجابة على األسئلة مثـل  
                                                  ب ما يريد ، يزيد من تنوع واختالف االستجابات اخلاصـة                      هذا االستبيان لكى يكت

                                                                   بكل سؤال يضاف إىل ذلك أن بعض املستجيبون قد يغفلـون مـن ذكـر بعـض     
   .                                    ً             دم رغبة ىف تقدميها ، وإمنا بسبب أن أحداً مل يذكرهم ا                املعلومات ال عن ع
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                                        ً      ً       ً       ومن ناحية أخرى ، فإن الباحث قد يصوغ سؤاالً معيناً متصوراً أن له 
                                                               واحدة ، مث يفاجأ بتعدد اإلجابات الىت يقدمها املستجيبون علـى هـذا         إجابة 

                                                                السؤال ، ويرجع السبب ىف ذلك إىل تعدد خربات أولئك الذين جييبون علـى  
                                                                     السؤال ، أو إىل فهمهم السؤال بطرق خمتلفة ، وبطريقة مماثلة ، فإن املستجيب 

           ـا تلـك       غة    املصا                                                 قد يعطى إجابة معينة على سؤال ، ويتصور أن الكلمات 
              جيـدها حتتمـل                                                         اإلجابة واضحة وسهلة ، إال أن الباحث عندما يقوم بتحليلها 

                                                                   أكثر من معىن ، ورغم هذه املشكالت ، فإن االستبيان املفتوح يتمتـع مبيـزة   
                                                                     إتاحته الفرصة للمستجيب ىف التعبري بألفاظه وبشكل تلقائى عن موقفـه ، أو  

     .                    يه له من قبل الباحث                                       مشاعره ، أو حقيقته حبرية تامة ، دون توج

    :                  ستبيانات مقيدة ا    -     ٢

                                  ً                               هذا النوع من االستبيانات يتضمن عدداً من األسئلة ، يتبع كل سؤال منها   
    ً                                                                     عدداً من اإلجابات البديلة أقلها اثنتني ، وعلى املستجيب أن خيتار من بـني تلـك   

   .         االستبيان                                        ً                     اإلجابات إجابة واحدة أو أكثر ، وذلك وفقاً للتعليمات الواردة ىف 

                                                              ويتم صياغة األسئلة ىف االستبيانات املقيدة ، وطريقة اإلجابة على تلك   
   :                       األسئلة بعدة طرق ، منها 

                          نعم ، أو ال ، وعلى املستجيب   :                                     تقدمي السؤال وله إجابتان بديلتان مثل     -      أ 
              أمام اإلجابـة     ()                                               أن خيتار إجابة واحدة من بني اإلجابتني ، ويضع عالمة 

   .    رها         الىت أختا

                                                      هل توافق على ختفيض فترة التعليم اإللزامى إىل إحدى عشـرة    :       مثال
         ً                   سنة بدالً من اثنىت عشرة سنة ؟

         (     )    ال                (     )     نعم                    
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                                           ً             ومثل هذا النوع من األسئلة املقيدة ال يفيد كثرياً ىف التعامـل        
            ما السـؤال                                       ً                    ً مع القضايا التربوية والنفسية ، فمثالً لو أننا سألنا مدرساً

                                 مع التالميذ الذين تقوم بالتـدريس                          هل تستخدم العقاب البدين  :       الثاىن 
                          ىف مثل هذه احلالة تكون غـري    "   ال   "    أو   "     نعم   "                    هلم ؟ فإن اإلجابة بـ 

                                                          معربة عن واقع الظاهرة موضع الدراسة ، واألقرب إىل الصـحيح أن  
   :                                             يقوم السؤال وإجاباته البديلة على النحو التاىل 

                                          استخدامك ألساليب العقاب البدىن مع تالميذك ؟        ما مدى  

         (     )      ً أحياناً            (     )    ً كثرياً            (     )     ً دائماً   

         (     )           ال أستخدمها            (     )     ً نادراً   

                                                             تقدمي السؤال ومعه أكثر من إجابتني بديلتني ، وعلـى املسـتجيب أن       -  ب 
ـ      ات                                                           خيتار إجابة واحدة من بني اإلجابات املقدمة ، وقد تكـون اإلجاب

                                                           البديلة معربة عن درجة تكرار استخدام أسلوب معني ، كما هو احلاىل 
     مـع                                                        ىف السؤال اخلاص باستخدام املدرس ألساليب العقـاب البـدين  

                                                              تالميذه ، وقد تكون اإلجابات البديلة معـربة عـن درجـة موافقـة     
                                                           املستجيب على الفكرة الىت حيتويها مضمون السؤال ، وكمثال لـذلك  

   :          ؤال التاىل                ميكن أن يكون الس

                                                            ما درجة موافقتك على الرأى القائل بأن ضعف املستوى املهىن للمعلم   
                                                  يعد أحد األسباب الرئيسة لضعف مستوى أفضل التالميذ ؟

         (     )         غري متأكد                    (     )      موافق          (     )          ً موافق متاماً   

         (     )                   غري موافق على اإلطالق          (     )         غري موافق   
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                                               له أكثر من إجابتني خيتار املستجيب واحدة أو أكثـر               تقدمي السؤال و    -    جـ
                                                             منها دون تفضيل اإلجابة من اإلجابات الىت اختارها علـى اإلجابـات   
                                                          األخرى الىت اختارها ، وقد خيتار املستجيب كل اإلجابات املطروحة ، 

   .              ً      ً                         أو حيدد له عدداً معيناً خيتاره من بني تلك اإلجابات 

                    ً     ً         الىت ميثل كل منها سبباً حمتمالً الستمرار                       فيما يلى بعض العبارات   :       مثال  
                                                                شيوع أساليب التدريس التقليدية مبدارسنا ، يرجى قـراءة العبـارات   

                      أـا أكثـر األسـباب      )       كمعلم   (             أسباب تعتقد    ة    ً             جيداً مث اختيار ثالث
   :                            مسئولية عن شيوع تلك األساليب 

   .                                                  تركيز االمتحانات النهائية على جوانب احلفظ واالستظهار     -    أ   

   .                                كثرة عدد التالميذ ىف الفصل الواحد     -  ب 

   .                                       إلف املدارس لألساليب التقليدية ىف التدريس     -  جـ

                                                         غلبة االجتاه احملافظ ىف ثقافتنا من حيث االستماع إىل آراء الكبار     -   د  
   .              دون مناقشة هلا 

   .                                                  طول املقررات الدراسية مقارنة بالوقت املخصص لتدريسها     -  هـ

   .                                  ً صص الىت يقوم املدرس بتدريسها أسبوعياً            كثرة عدد احل    -    و   

                                                      عدم رغبة املدرس ىف التخلى عن دوره كناقل أساسى للمعرفـة      -   ز  
   .                  الىت يكتسبها الطالب 

                                                         عدم اقتناع املدرس بأن أسـاليب التـدريس احلديثـة ميكـن         -   ح  

               ً                                         أن حتقق أهدافاً أكثر مـن تلـك الـىت حتققهـا األسـاليب      

   .          التقليدية 
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                                               اإلمكانات املادية الالزمة ملمارسة أساليب التـدريس           عدم توفر     -   ط  
   .       احلديثة 

                                                         عدم اهتمام برامج تدريب املعلم بتوضيح أمهية ومزايا أسـاليب      -   ى  
   .               التدريس احلديثة 

               أن خيتار ثالثـة    )        املعلم  (                             ىف هذا املثال يطلب من املستجيب       
         أسـاليب                                                         أسباب يعتق أا أكثر العوامل مسئولية عن استمرار استخدام 

                                             ومع ذلك فإن االستبيانات املقيدة حتد مـن حريـة                     التدريس التقليدية 
                                                             املستجيب ىف التعبري عن رأيه ، فقد يرى املستجيب أن اإلجابـة الـىت   
                    ً      ً                                         سيختارها ال تعرب تعبرياً دقيقاً عن رأيه ، ولذا فإننا نطلب منه أن خيتـار  

ـ           ى تلـك                                     ً                  أقرب اإلجابات املعربة عن رأيه ، وعموماً فإن التغلـب عل
                                                              املشكلة يتطلب القيام بدراسة استطالعية على عينة مماثلة ملن سيجيبون 
                                                          على االستبيان ، وذلك حىت ميكن صياغة األسئلة واإلجابات بطريقـة  
                              ً      ً                              ميكن معها أن نقرر أا تعرب تعبرياً دقيقاً عن البدائل الىت يفكـر فيهـا   

   .          املستجيبون 

   :           مفتوحة  -               ستبيانات مقيدة  ا    -     ٣

                                                         لنوع من االسـتبيانات حيـاول أن جيمـع بـني مزايـا كـل            هذا ا  

                                                                        من االستبيانات املقيدة واالستبيانات املفتوحـة ، ويتغلـب علـى عيوـا ،     

                                                                       فيقدم الباحث بعض األسئلة املقيدة ، يتبعها أسئلة مفتوحة يعـرب املسـتجيب   

                                                                        ىف إجابته عليها عن أسباب اختياره إلجابة معينة ، وعـن رأيـه ىف املشـكلة    

                                                                وضع البحث حبرية تامة ، وعن اجلوانب األخرى من املشكلة والـىت غفلـها    م
   .         االستبيان 
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    :                        خطوات إعداد االستبيان

                                                          من املعروف أن االستبيان يستخدم على نطاق واسـع ىف الدراسـات     
                                                                       املسحية ، ولالستبيان وظيفة حمددة يؤديها ، وهى القياس ، ومـن مث فعلينـا   

   .                                  ية باملتغريات املطلوب إخضاعها للقياس                          أن نكون على وعى منذ البدا

          مشـكالت    ( Oppenheim, P.P. 24 – 30 )                    ويتنـاول أوبنـهيم     

                                                                   تصميم االستبيانات بشئ من التفصيل ، فيشري إىل أننا ىف حاجة إىل أن يكـون  
                                                                       لدينا فكرة واضحة عن النمط الذى نريـد أن تتبعـه عمليـة االسـتعالم ،     

                                          تبيان ، فيجب أن تكـون لـدينا إجابـات                                وذلك قبل اإلقدام على بناء االس

                                         ما حجم العينة ؟ هـل موضـع اهتمامنـا      :                               تقريبية عن أسئلة وقضايا ، مثل 

                                                                   هو األطفال أم الكبار ، أم طالب جامعيون ، أم عينة ممثلة تمع أصل معني ؟ 
                                                                   هل لدينا النية لالتصال بنفس املستجيبني أكثر من مرة واحدة ؟ هل البحـث  

                                                      عبارة عن استعالم حقائقى قصـري، أم أنـه حبـث اجتـاهى                  موضع االهتمام 

         حتليلى ؟

                                                    ً     على ذلك فإن أوبنهيم يوضح أنه جيب علينا أن نتخـذ عـدداً      ء    وبنا  

                                                                     من القرارات ، وذلك قبل البدء ىف كتابة السؤال األول ، وهذه القرارات تقع 
    :             ىف مخس جمموعات 

                     ات ، مثل املقـابالت ،                                          قرارات خاصة بالطرق األساسية لتجميع اليبان    -    أ   
     ) .           حتليل احملتوى   (                                      واالستبيانات واملالحظة ، ودراسة الوثائق 

           ، مبا ىف ذلك   )                           بعد إجراءات اختيار العينة   (                        طريقة االتصال باملستجيبني     -  ب 
   .                                   ضمان السرية ، وحتديد الغرض من البحث 
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   .                                              تشييد سالسل األسئلة وترتيب األسئلة داخل االستبيان     -  جـ

   .                            ترتيب األسئلة اخلاصة بكل متغري     -   د  

   .                                           استخدام األسئلة املقيدة مقابل األسئلة املفتوحة     -  هـ

                                                              يتضح لنا من ذلك أن التفكري العميق ىف عملية بناء االستبيان ، جيـب    
                                                                          أن يبدأ قبل كتابة أى سؤال من أسئلته ، وعادة ما متر عملية بنـاء االسـتبيان   

   :                                 بعدة مراحل ميكن توضيحها فيما يلى

   :                اسة االستطالعية  در  ال    -     ١

                                        إن الدراسة االستطالعية الىت يقوم ا الباحث   :                     ميكن القول بال مبالغة   
                                      هذه الدراسة تعد أخطر املراحل ىف عمليـة      ...                            لتحديد ما سيتضمنه االستبيان 

                                                                    تصميم االستبيان ، ولذلك فإنه يقدر اجلهد الذى يبذله الباحث ىف الدراسـة  
   .                   درجة حبكة االستبيان                 االستطالعية تكون

                                                               وتتضمن الدراسة االسـتطالعية العديـد مـن املقـابالت الطويلـة        

                                                                     املفتوحة ، واألحاديث مع أولئـك الـذين يفتـرض أن لـديهم معلومـات      

                                                                    أساسية وهامة ، وجتميع املقاالت املكتوبة ذات الصلة مبوضـوع الدراسـة ،   

                    وبالعناصر األساسـية                                                مثل هذا العمل يساعد الباحث على اإلحساس باملشكلة 
                                                                        الىت جيب أن يتضمنها االستبيان ، أما بقية العمل بعـد ذلـك فهـو مبثابـة     

   .           عمل تنظيمى 

                                                          والدراسة االستطالعية هلا أمهية كبرية ىف مساعدة الباحث على صياغة   
                                                                        أسئلة االستبيان ، وىف جعله يتأكد من أن ما يفكر فيه له أسـاس ىف الواقـع ،   

                                          أن يكرر الدراسة االستطالعية مرات ومرات حـىت         الباحث               ولذلك فإن على 
   .                                        يطمئن إىل سالمة حمتوى األسئلة وسالمة صياغتها 
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                                                                 ولعل من أهم ما نستفيد به من الدراسة االستطالعية هو حتويـل األسـئلة     
                                                                       ذات اإلجابات املفتوح إىل أسئلة مقيدة هلا عدد حمدود من اإلجابات ، فعلى سـبيل  

                                                 نسأل املعلمني ومديرى املدارس عن أكثر املشكالت اإلدارية                           املثال ، لو أننا أردنا أن
                                                                  الىت تواجههم ، فمن األفضل ىف البداية أن حناول عمل حصر مبدئى للمشـكالت  
                                                                      اإلدارية احملتملة ، ومثل هذا احلصر املبدئى يتم من خالل استطالع يتضمن أسـئلة  

                     وا من بينها أكثرهـا                                                       مفتوحة ، وفيما بعد ، نقدم تلك املشكالت للمستجيبني ليختار
                                                                     صعوبة ، أى أن الدراسة االستطالعية تفيدها ىف هذه احلالة ىف حصر االسـتجابات  

   .                                                             احملتملة ، ومن مث تيسر األمر بالنسبة للمستجيبني ىف الدراسة الرئيسة 

                                                             إال أنه جتدر اإلشارة إىل أن الدراسة االسـتطالعية اخلاصـة بإعـداد      
                                     د مماثلني لألفراد الذين سـيجيبون علـى                                االستبيان ، جيب أن جترى على أفرا

                                                                      االستبيان بعد أن يكتمل ىف صورته النهائية ، فليس من املعقول إجراء الدراسة 
                                                ً                       االستطالعية على عينة من معلمى املرحلة االبتدائية مثالً ، مث تطبيـق اسـتبيان   
                                                               الدراسة األصلية على عينة أخرى من طالب اجلامعات ، حدوث مثـل هـذا   

   .   ً                خلالً ىف صدق االستبيان           األمر يسبب 

   :                              إعداد الصورة األولية لالستبيان    -     ٢

                        ً                                 بعد أن حيدد الباحث مبدئياً املوضوعات واملشكالت الىت سيتضـمنها    
                                     بعد ذلك يبدأ الباحث ىف كتابة الصـورة      ...                            االستبيان واالستجابات احملتملة 

   :              لعناصر التالية                ان جيب أن يتضمن ا                                       األولية لالستبيان ، وبصفة عامة فإن االستبي

   :             فحة العنوان ص    -      أ 

                       ً                                         وفيها يضع الباحث عنواناً لالستبيان يتضح فيه القضايا الرئيسة الـىت    
   .                                                        يتضمنها االستبيان ، واسم الباحث ، واجلهة املشرفة على البحث 
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   :            التعليمات       -   ب

                                                      وهو عبارة عن خطاب قصري موجه من الباحث إىل املستجيبني يوضح   
                                                         االسـتبيان ، ونظـام اإلجابـة ، ويطمئنـهم إىل أن اآلراء              أهـداف        هلم فيه 

                                                                         الىت سيقدموا سيتم التعامل معها بسرية تامة وبثقة كاملة ، وأا لن تسـتخدم  
                                                                   إال ألغراض البحث العلمى فقـط ، وقـد حيتـاج الباحـث إىل أن يقـدم      

                   ً                                                 ىف تلك الصفحة مثاالً لسؤال وكيفية اإلجابة عليه ، وحتتاج تلك الصـفحة إىل 
                                                                أن تكون موجزة بقدر اإلمكان مع وضوح معاىن الكلمات والعبارات بشـكل  

   .          ال لبس فيه 

      :               بيانات العامة  ال    -  جـ

                                                             ىف اجلزء اخلاص بالبيانات العامة يطلب مـن املسـتجيب أن يـذكر      

                                                     ونوع جنسه ، ومؤهالته ، وخرباتـه ، ومكـان العمـل ،      )        إن رغب   (     امسه 

ا قد تفيده عند التعامـل مـع البيانـات                                 وأى بيانات أخرى يرى الباحث إ                                           

                                                                      البحثية الىت سيقوم بتجميعها ، فقد جيد أن استجابات األفراد ألسئلة االستبيان 
                                                              ختتلف باختالف مؤهالت املستجيبني أو خربام ، ومن مث فإن تـدوين تلـك   
                                                                     البيانات يساعد الباحث ىف تفسري نتائج االستبيان ، كما أن تلك األسئلة تعمل 

                                                          ر وظيفتها تنشيط املستجيب وجذب انتباهه جلانب حيادى من املشكلة      كعناص
   .        املعروضة 

   :                أسئلة االستبيان    -   د  

         األسـئلة    –                              الذى يعد مبثابة صلب االسـتبيان    –               يتضمن هذا اجلزء   
                                                                   املطلوب من املستجيبني أن جييبوا عليها ، وهذه األسئلة قد تكـون ىف صـورة   

                                     مجل استفهامية ، أو عبـارات تقريريـة                                    مقيدة أو مفتوحة وقد تكون ىف صورة
٧٥



 

            إخل ، وهـذه      ...                                                     يطلب من املستجيب أن حيدد درجة أمهيتها أو موافقته عليها 
                                                ً               األسئلة جيب أن توضع حتت حماور رئيسة كل منها ميثل جزءاً مـن املشـكلة   

   .               املطلوب دراستها 

                                                           وبصفة عامة فإن هناك بعض االعتبارات الىت جيب أن يراعيها الباحث   
              استرشدا ىف ذلك   (                                                 صياغة أسئلة االستبيان ، ومن هذه االعتبارات ما يلى     عند 

                          ، جابر عبد احلميد وأمحد خريى      ٣٥٠  –     ٣٤٧                        با كتبه كل من أمحد بدر ص 
     ) :     ٢٥١  –     ٢٥٠       كاظم ص 

                                                       جتنب األسئلة الىت تستهدف احلصول على معلومات ىف إمكان الباحث     -     ١
                      ك ما يسـتدعى إرهـاق                                        أن حيصل عليها من مصادر أخرى ، فليس هنا

                                                          املستجيب بسؤاله عن أشياء ميكن أن نتعرف عليها من خالل مصـادر  
   .     أخرى 

                                                               اختيار الكلمات الىت هلا معان دقيقة حبيث ال حتتمل التأويل بأكثر مـن      -     ٢
   .      طريقة 

   .                                  جتنب األسئلة التافهة أو عدمية القيمة     -     ٣

                          حتتمل إجابـات متعارضـة                                       جتنب األسئلة املبهمة أو غري املفهومة والىت    -     ٤
          املواطنـة    )          أو تعارض   (         هل تؤيد   :                              ميكن تفسريها بطرق متعددة ، مثل 

                                                            العاملية ؟ فمفهوم املواطنة خيتلف من شعب آلخر ، بل وخيتلـف لـدى   
   .                          الشعب الواحد ىف ظروف خمتلفة 

                                                         جتنب سؤال املستجيب ىف أكثر من موضوع ىف العبارة الواحدة ، كأن     -     ٥
                                  لمات الىت يتضمنها كتـاب العلـوم                  ما مدى سهولة الك  :          ً نسأله مثالً 

                                                             بالصف األول الثانوى ، وما مـدى وضـوح الرسـومات املتضـمنة     
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                                                                ىف الكتاب ؟ ىف مثل هذه احلالة ، فإننا ال نعرف على وجـه التحديـد   

                                                           ما إذا كانت إجابة املستجيب تنصب على الشق األول مـن السـؤال   
                       الثـاىن اخلـاص بوضـوح                                       اخلاص بسهولة الكلمات ، أم على الشق

   .         الرسومات 

                                                               صياغة عبارات االستبيان بلغة تتالءم مع املستوى النمـائى والعقلـى       -     ٦
                                                           والتعليمى للمستجيبني ، فهناك نوعيات من املستجيبني ال نعرف مـن  
                                                                  القراءة والكتابة إال أقل القليل ، وهناك من املستجيبني من هم يتقنـون  

                                     فال ، وهناك الكبار ، ومن مث فإن علـى                              القراءة والكتابة ، وهناك األط
                                                         الباحث أن يكون على وعى بتلك اخللفيات حـىت يصـوغ عبـارات    

   .                              االستبيان بلغة مالئمة للمستجيبني 

                                                             تبسيط نظام اإلجابة ما أمكن ذلـك ، حـىت ال جيهـد املسـتجيبون         -     ٧

                                                            ىف التفكري ىف كيفية اإلجابة ، فاألفضل أن يفكر املستجيبون ىف اإلجابة 
   .                                           ملالئمة للسؤال ، ال ىف كيفية اإلجابة على السؤال  ا

                                                              جتنب العناصر املوحية باإلجابة ، أو غري املشـجعة عليهـا ، كسـؤال        -     ٨
                                                 أال تتفق معنا ىف أن جمانية التعليم سبب رئيسـى مـن     :            ً املستجيب مثالً 

                                                          أسباب اخنفاض مستوى التعليم ؟ مثل هذه الصياغة توحى للمستجيب 
                                              منه أن يتفق معه ىف مضمون السؤال ، ومثـل هـذه                    بان الباحث يريد

                             جتنبـها ، وإال فـإن الباحـث                                      األسئلة املوحية لإلجابة ىف اجتاه ما جيب 
   .                                          سيحصل على إجابات مشكوك ىف صدقها وموضوعيتها 

                                                             جتنب األسئلة ذات االستجابات غري املقبولة من الناحية األكادمييـة أو      -     ٩
                                مكن املستجيب من اإلجابة على أسئلة                             االجتماعية ، فمن املفروض أن يت
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                                                             االستبيان بصدق ودون أن يشعر باحلرج ، أما إذا تضـمن االسـتبيان   
                        ً                                        أسئلة غري مقبولة اجتماعياً ، فإن االستجابة الىت يقدمها املستجيب قـد  

   .                       ال تعرب بصدق عما يشعر به 

                                                               وهكذا يتبني لنا أن عملية صياغة األسئلة حتتاج إىل ما هو أكثـر مـن     
                                                                      الكتابة بلغة عربية سليمة من الناحيتني النحوية والتركيبية ، وإمنا حتتـاج       جمرد

                                                                باإلضافة إىل ذلك ، وضوح معاىن الكلمات ومالءمتها للمستجيبني املستهدفني، 
   .                                 ووضوح األسئلة وكيفية اإلجابة عليها 

   :       امتــة  اخل    -  هـ

                                                           ىف اية األسئلة ، فإن الباحـث جيـب أن يوجـد كلمـة مـوجزة        
                                                               جيبني يشكرهم فيها على استجابتهم لألسئلة الـواردة ىف االسـتبيان ،        للمست

                                                                  وعل حسن تعاوم معه ، مثل هذه اخلامتة املـوجزة مـن شـأا أن تشـعر     
                                                                    املستجيب بأن هناك من يقدر جهده ، وبأن آرائه الىت قـدمها ىف االسـتبيان   

   .                               سوف توضع موضع االعتبار والتقدير 

   :          ن وثباته                   تثبت من صدق االستبيا  ال    -     ٣

                                                                عندما ينتهى الباحث من إعداد الصورة األولية لالستبيان ، فإن عليـه    
                                                                      أن يتحقق من صدق االستبيان وثباته ، وقد سبق لنا معرفة أن صدق أداءه مـا  
                                                                      يعىن أن األداة قادرة على قياس ما وضعت من أجل قياسه ، أما الثبـت فإنـه   

                           أعيد تطبيق األداء على نفـس                                          يشري إىل إمكانية احلصول على نفس النتائج لو 
   .       األفراد 

             قضـية صـدق     ( Oppenheim, 69 – 78 )                     وقد نـاقش أوبنـهيم     
                                بقـدر كـبري مـن التفصـيل ،       )      هات            احلقائق واالجتا  (                   االستجابات بنوعيها 

٧٨



 

                                                                 وقد أوضح أوبنهيم أن التحقق من صدق االستبيان ليس بـاألمر الصـعب ،   
                            للتـدليل علـى صـدق هـذا                                            وذلك إذا ما توفر لدينا حمك ميكن استخدامه 

                        هو مقياس مسـتقل لـنفس     –                  كما يوضحه أوبنهيم   –                    االستبيان ، واحملك هنا 
            بإعـداده ،                                                              املتغري ميكن أن نقارب به نتائج االختبار أو االستبيان الذى قمنـا  

                                                                     فعلى سبيل املثال ، لو كان االختبار يقيس الذكاء فإن ذلك االختبار جيـب أن  
                        ً                اجلامعة وبني املتخلفني عقليـاً ، ويشـترط ىف           بني طالب  –         على األقل   –    مييز 

                      ً       ً                         ً             احملك نفسه أن يكون ثابتاً وصادقاً ، وهو ما قد ال يتحقق كـثرياً ىف اـاالت   
   .                    االجتماعية والتربوية 

        ، فـإن    Factual Questions                               وللتحقق من صدق األسئلة احلقائقية   
          ام مصـدر                                                          هناك العديد من األساليب الىت ميكن استخدامها ، وأمهها اسـتخد 

                                                                 مستقل للمعلومات للمقارنة ، ففى بعض األحيان ميكن اللجوء إىل السـجالت  
                                                                للتحقق من معلومات معينة ، كاللجوء إىل سجالت احلضور والغياب باملدرسة 
                                                             للتحقق من صدق املعلومات الىت يعطيها املدرسون عن نسب حضور طالم ، 

                           عطيها اثنان من األفراد عـن         ً                                    وأحياناً أخرى ميكننا أن نستخدم املعلومات الىت ي
                                                                نفس األحداث ، وتقارن تلك املعلومات ببعضها البعض ، وكمثال لذلك ميكن 
                                                                   أن تكون املعلومات الىت يعطيها زوج وزوجة عن العالقات الزوجيـة ، إال أن  
                                                                مشكلة استخدام هذا األسلوب تكمن ىف أن فردين معينني ميكـن أن خيتلفـا   

                                  ن حندد أيهما على صواب وأيهما علـى                              حول قضية بشكل جيعل من الصعب أ
   .    خطأ 

                                                         خنلص من ذلك إىل أن التحقق من صدق األسئلة احلقائقيـة يعتمـد     
                                                     ً              بدرجة كبرية على مقارنة ما يقوله املستجيب مبا هو حادث فعـالً ، وعنـدما   

   .                                                    ً يكون لالستبيان أكثر من هدف فإنه بالتاىل يكون أكثر صدقاً 

٧٩



 

                                    قية ، فإن إجياده يتطلب أن يكون لدينا                               أما بالنسبة لثبات األسئلة احلقائ  
                                                                  عدد من وسائل التأكد داخل االستبيان نفسه ، وذلك لكى نعـرف مـا إذا   
                                                                      كانت االستجابة الىت سيعطيها الفرد ستتم بالثبات أم ال ، وليس من املالئـم  

                                                                   أن نقدم للمستجيب نفس السؤال أكثر مـن مـرة ىف نفـس االسـتبيان ،     

                                          ا يكتشف أن السؤال الواحد يتكرر تقدميه أكثر                   ً     فذلك سيسبب له ضيقاً عندم
                                                           ً           من مرة ، وبصفة عامة فإننا نتوقع من املستجيبني أن يكون متناسقاً مع نفسه ىف 
                                                                    املسائل احلقائقية ، وإذا مل يكن هناك تناسق ، فإن ذلك يشـري إىل عيـوب ىف   

   .                                                               صياغة األسئلة ، أو ىف تسلسل تقدمي األسئلة ، أو إىل مصادر أخرى للخطأ 

   :                  ـزايا االستبيانات م

  :        انظـر      : (                                                  فيما يل بعض مزايا االستبيانات كوسائل جلمع البيانات   

   )  Selltiz, et al., 238 - 241  ،     ٦٤                       فوزى غرايبة وآخرون ، ص 

                                                              يعد االستبيان أقل أدوات مجع البيانات تكلفة ، سواء ىف اجلهد املبذول     -     ١
                        إىل عدد كبري من البـاحثني                                        أو املال ، كما أن عملية التطبيق ال حتتاج 

                                                             املدربني ، وذلك ألن اإلجابة عن األسئلة ، وتدوينها يقوم ا املستجيب 
   .                                        دون حاجة إىل مساعدة الباحث ىف أغلب األحوال 

                                                            ميكننا االستبيان من احلصول على بيانات من عدد كبري من األفـراد ،      -     ٢
                الربيدية ، فإننا                                                وذلك خالل فترة زمنية قصرية ، وىف حالة االستبيانات

   .                                    ً نستطيع أن نغطى مناطق متباعدة جغرافياً 

                                                         لالستبيان طبيعة ختتلف عن بعض أدوات مجع البيانات األخرى ، ذلك     -     ٣
                             ً                             أن عملية التطبيق ال تساعد كثرياً عل تكوين عالقات شخصـية مـع   
                                                             املستجيبني ، يضاف إىل ذلك أن كتابة اسم املستجيب عملية اختياريـة  

٨٠



 

  .         غفلـة                                          ستجيب نفسه إن رغب كتابة امسه وإن مل يرغـب            متروكة للم

                            ً     ً                           هلذه األسباب ، فإن هناك احتماالً كبرياً بأن تكون البيانات الىت حنصل 
   .                                              عليها من االستبيان ذات درجة مقبولة من املوضوعية 

                                           ً                     إن طبيعة االستبيان ومراحل بنائه تضمن له نوعاً من التقنني ىف صـياغة      -     ٤
                                                 بها ، وىف التعليمات املعطـاة ، وىف عمليـة تـدوين                    األسئلة ، وىف ترتي

                                                          االستجابات ، وهذا التقنني يضمن درجة كبرية من االتساق ىف املواقف 
                                                                 املختلفة ، ومن مث فإن البيانات الىت حنصل عليهـا تكـون ذات قيمـة    

   .     كبرية 

                    ً      ً                                        يوفر االستبيان وقتاً كافياً للمستجيب للتفكري ىف إجاباته ، مما يدفعه إىل    -     ٥
   .                                                التفكري بعمق ىف البيانات الىت سيدوا والتدقيق فيها 

   :               وب االستبيانات  عي

                                     ً                         كما أن لالستبيانات مزايا ، فإن هلا ايضاً بعض العيوب ، شأا ىف ذلك   
    :                                                                    شأن أى أداة أخرى لتجميع البيانات ، وفيما يلى بعض عيوب االسـتبيانات  

 - Selltiz, et al., 241  –    ٦٥  –    ٦٤                     فوزى غرايبة وآخرون ،   :          ً انظر أيضاً   ( 

243  (   

                                                              نسبة الردود ىف حالة االستبيانات تكون عـادة منخفضـة ، ويـزداد        -     ١
                                                            اخنفاض تلك النسبة ىف حالة االستبيانات الربيدية ، حيث يتطلب األمر 

                            حىت تتزايد نسبة الـردود ،   ني                                إرسال أكثر من خطاب تذكري للمستجيب
                         ضع مظروف عليه اسم الباحث                                 وىف بعض األحيان يلجأ الباحثون إىل و

                               روف املرسل للمسـتجيبني ، وذلـك    ظ                           وعنوانه وطابع بريدى داخل امل
                                                             حىت ييسر الباحث األمر على املستجيبني ىف إعادة االستبيان بعد ملئـه  

٨١



 

                                                               إىل الباحث ، واخنفاض نسبة الردود يؤدى إىل تقليل متثيـل البيانـات   
   .                               للعينات الىت وزع عليها االستبيان 

                                                          مل الكلمات املتضمنة ىف أسئلة االستبيان أكثر من معىن بالنسـبة      قد حت    -     ٢
                                                       من مستجيب ، ومن مث فإن كـل مسـتجيب يـدون إجاباتـه          ألكثر 

    ً                                                        وفقاً للمعىن الذى فهمه ، وىف مثل هذه احلالة قد حنصل على إجابـات  
   .                                               خاطئة ، حيث ال توجد فرصة لتصحيح املعىن لكل مستجيب 

                                       لشخصى بني الباحث واملستجيبني ، فإن الباحث                     نتيجة فقدان االتصال ا    -     ٣
                                                          ال يستطيع ىف الغالب مالحظة وتدوين ردود أفعال املسـتجيبني حـني   
                                                            اإلجابة على أسئلة االستبيان ، وبعد ذلك مشـكلة ىف حالـة كـون    

   .                                       االنفعاالت من املعلومات اهلامة ملوضوع البحث 

                   يـدون القـراءة                                              يصعب استخدام االستبيان مع األفراد الـذين ال جي     -     ٤

   .         والكتابة 

                                                            يصاب املستجيبون بامللل عند ملء االستبيان ، وذلك إذا ما زاد حجم     -     ٥
                                                            االستبيان عن احلجم املعقول ، ولذا فإن علـى الباحـث أن يضـمن    
                                                            استبيانه فقط تلك األسئلة الىت ال يستطيع أن حيصل على إجابات عنها 

   .                          من مصادر أخرى غري املستجيبني 

٨٢



 

  

٨٣



 

 Interview  ابلةاملق  -  ٣

 

  : مقدمـة

                                                              تشترك املقابلة مع االستبيان ىف مسات كثرية منها أن املقابلـة حتـاول     
                              ً                                        معرفة ما يقرره املستجيبون لفظياً ، وذلك فيما يتصل بالقضية موضع اهتمـام  

   .                              ً                                 الباحث ، ومع ذلك فإن هناك أيضاً بعض الفروق بني املقابلة واالستبيان 

      ً                                  تعريفاً للمقابلة ، وكذلك أنواع املقابلة ،                          وعلى الصفحات التالية جند  
                             ً     ً                                 كما أننا حناول أن نعطى اهتماماً كبرياً للشروط الواجب مراعاا ، وذلك حىت 

                                              ذلك أن إدارة وتنفيذ املقابلة ختتلف عـن تطبيـق     .                        تتم املقابلة بصورة جيدة 
    رنة                                                                  االستبيان ، وىف اية الفصل نوضح بعض مزايا املقابلة وكذلك عيوا ، مقا

   .                           بأدوات جتميع البيانات األخرى 

   :               تعريف املقابلة

  Inerviewer                         حمادثة بني القائم باملقابلة   (                           ميكن تعريف املقابلة على أا   
                                       ، وذلك بغرض احلصول علـى معلومـات مـن      Respondent        ومستجيب 
                               ، وعلى الرغم مـن أن التعريـف     ( Moser & Kalton, 271 )         املستجيب 

                                                  لى تلك املعلومات وكأا مسألة بسـيطة ومباشـرة ،                     يظهر مسألة احلصول ع

   .                                 ً            ً                      إال أن إجراء مقابلة ناجحة يعد أمراً أكثر تعقيداً من ذلك التصور البسيط 

       عـن    "   ( Moser & Kalton, 271 )                 موسـر وكـالتون     "       وينقل   

                                     ً               متييزمها بني ثالثة مفاهيم رئيسة متثل شروطاً أساسية للقيام   )              كاتل ، وكاهن   " 
   .    جحة          مبقابلة نا

٨٤



 

                                               هو درجة توافر املعلومة لدى املستجيب وسهولة نيلها    :             املفهوم األول    -     ١
                                             ، فلو مل تتوافر املعلومة املطلوبة لدى املسـتجيب    Accessibility    منه 

                                                            فإنه ال يستطيع اإلجابة عن األسئلة املطروحة ، وقد يرجع سبب عـدم  
             يرجـع عـدم                                     املستحيب إىل نسيانه إياها ، كما قد                 توفر املعلومة لدى 

   عن   –            لسبب أو آلخر   –                                        سهولة نيل املعلومة منه إىل إحجامه هو نفسه 
   .              إعطاء املعلومة 

           ، أى فهـم  Cognition   )        اإلدراك   (               هـو املعرفـة      :                املفهوم الثـاىن     -     ٢
                                                                املستجيب ملا هو مطلوب منه، فالقيام مبقابلـة معينـة يتطلـب تـبىن     

                       يعرف ما هو متوقع منه ىف             ً      ً                    املستجيب دوراً معيناً ، ويريد املستجيب أن 
                                                    فعلى سبيل املثال ، فإنه جيب أن حيدد املعلومات املناسـبة    .           ذلك الدور 

                                                          الىت ينوى إعطاءها ، وكيف سيجيب ، وأى األطر املرجعية سـيعتمد  
                                     ومن واجب القائم باملقابلـة أن يوضـح     .                          عليها ىف التعبري عن إجابته 

             وذلك ىف كل من   –               أى من املستجيب  –                          للمستجيب الدور املتوقع منه 
                                                             شرحه األوىل ، وىف الطريقة الىت يعاجل ا اإلجابـات الـىت سـيعطيها    
                                                              املستجيب ، فقد يتطلب األمر أن يطلب القائم باملقابلة من املسـتجيب  

       من قبل         املعطاة     ً                                       مزيداً من التفصيالت ىف حالة وجود نقص ىف اإلجابات 
   .        املستجيب 

    Motivation           الدافعيـة    :              اجحـة هـو                               املفهوم الثالث للقيام مبقابلة ن    -     ٣

                              سئلة بدقة ، وشدة الدافعيـة                                 من جانب املستجيب ، لكى جييب عن األ

                                                            ؟ كما أا ستحدد قراراته فيما يتصل مبا إذا كان سيواصل املقابلة      أم ال 
                                                               أم ال ؟ واألكثر أمهية من ذلك هو مدى دافعيـة املسـتجيب ورغبتـه    

٨٥



 

                              رفة تستوى مع عـدم اإلجابـة                                    ىف إعطاء إجابات دقيقة ، فاإلجابة احمل

                                                   ، بل رمبا تكون أسوأ منها ، ولذلك فإنه مـن واجـب              على اإلطالق

                                                                 القائم باملقابلة أن يعمل على تقليل تأثري العوامل الىت تؤدى إىل اخنفاض 
                                                                 الدافعية ، وأن يعمل على زيادة تأثري العوامل الـىت تـؤدى إىل رفـع    

                            لك أن على القائم باملقابلـة                                     مستوى الدافعية لدى املستجيب ، ويعىن ذ
                                                              أن يسعى إىل حفز املستجيب على التعـاون واإلجابـة عـن أسـئلة     

   .        املقابلة 

                                                               وهذه النقطة األخرية توضح أن املقابلة عبارة عن تفاعل بـني القـائم     
                                                                       باملقابلة واملستجيب يقوم فيه املستجيب بتكوين رأى عن القائم باملقابلة ، ومن 

  .                                              ة تكون متأثرة بتلك االستنتاجات الىت استخلصـها                      مث فإن طريقته ىف اإلجاب

                                                                          وبطريقة مماثلة ، فإن القائم باملقابلة يتأثر باملستجيب ، وهـو مـا يوضـح أن    
   .                             العملية الكلية تتسم بالتعقيد 

                  القائم باملقابلـة    (                           تبدأ مبجرد أن يلتقى االثنان   )         املقابلة   (              فهذه العملية   
                              وقبـل أن يلفـظ أى منـهما      .         املقابلة                       ، مث تستمر على امتداد  )          واملستجيب 

                                                                     بكلمة ، فإما ينظران ىف وجه بعضهما ، ورمبا يتأثران علـى حنـو متبـادل    
                                                                        بتعبريات الوجه ، ولذا فإن سلوك القائم باملقابلة وتصرفاته من األمور اهلامـة  
   ً                                   ً                 ً              جداً ىف إجناح املقابلة ، فهو ليس فقط جامعاً للمعلومات ومدوناً هلا ، وإمنا هو 

                                           جتميعه من معلومات ، ويعىن ذلك أن الطريقة الىت                     ر مؤثر وحمدد ملا سيتم    عنص
    ...                                                                       يقدم ا القائم باملقابلة أسئلته ، وما يقوله ، وتعبريات وجهه ، وحركاتـه  

               علـى دافعيـة     –     ً        ً إجياباً أو سلباً   –                                     اخل كل هذه األمور متثل إملاعات هلا تأثريها 
   .        املستجيب 

٨٦



 

                                  انت املقابلة متثل حمادثة بني شخصـني ،                          وخنلص من ذلك إىل أنه إذا ك  
                       ً      ً                                   فإن هذه احملادثة تعكس شكالً معقداً من أشكال التفاعل بني هذين الشخصني ، 
                                          ً     ً                       وهو األمر الذى يتطلب اإلعداد للمقابلة إعداداً جيـداً ، وتـدريب القـائم    

  ىل                ً      ً                                                  باملقابلة تدريباً متقناً ميكنه من إجراء املقابالت بنجاح ، إال أنه جتدر اإلشارة إ
                                                                 أن تلك الشروط تنطبق بدرجة كبرية على املقـابالت اخلاصـة بالدراسـات    

   .       املسحية 

   :                أنـواع املقابلة

                            ً                             ً   ميكن تصنيف أنواع املقابالت وفقاً ألسس خمتلفة ، فإن صنفناها وفقـاً    
                                                                 راءات الىت ستتبع ىف إجراء املقابلة ، فإا ميكن أن تكون غري مركبـة أو     اإلج ف

                ً                                 إذا صنفناها وفقاً لكيفية االستجابة فإن هناك مقابالت                       شبه مركبة أو مركبة ، و
   .       مفتوحة   –                                   مقيدة ومقابالت مفتوحة ومقابالت مقيدة 

                    ً                                          أما إذا صنفناها وفقاً للهدف منها فهنـاك املقـابالت االسـتطالعية      
                                                        واملقابالت الشخصية ، واملقابالت العالجية واملقابالت االستشارية،   )       املسحية (

 ,Burroughs  :      انظر   (    :                         زة لكل نوع من هذه األنواع                     وفيما يلى مناقشة موج

103 – 104  (   

   :      ً                             وفقاً لإلجراءات الىت ستتبع ىف املقابلة    -    أ   

 The Unstructured Interview   :                     املقابلة غري املركبة    -     ١

                      ال يوجه فيـه القـائم     –             كما يدل االسم   –                     هذا النوع من املقابالت   
                        أن ذلك ال جيب أن يفهم خطأ                 لنظام صارم ، إال                              ً باملقابلة خطوات املقابلة وفقاً

                                                                        على أنه نوع من العشوائية ىف إجراء املقابلة ، فاحلقيقة أنـه جيـب أن يسـبق    
٨٧



 

                                                                  املقابلة عمل حتليل دقيق للموضوعات الرئيسة ، الىت جيب أن تـدور حوهلـا   
   .                                   املقابلة وحتديد اإلطار الذى ستجرى فيه 

                                يقتصر دور القائم باملقابلة علـى        هو أن   :                          واملقصود بعدم التوجيه هنا   
                                                                     إعطاء أقل قدر من التوجيه مع ترك احملادثة تتخذ االجتاه الذى عليه املستجيب، 
                                                                    ومع ذلك فإن هناك صعوبة تواجه استخدام مثل هذا النوع مـن املقـابالت   

                                                ، وهذه الصعوبة تتصـل مبحدوديـة الوقـت املتـاح        ة         اإلكلينيكي         ىف املواقف 
          ملقابلة                                          يكى ، ىف الوقت الذى حيتاج فيه هذا النوع من ا                   ألخصائى العالج الكلين

   .           إىل وقت كبري 

                                                            وبصفة عامة ، فعلى الرغم من أمهية هذا النوع من املقابالت ىف حتقيق   
ـ      ً          خصوصاً ىف البحوث   –                    األغراض الىت يستهدفها                  علـى الـرغم      ة           اإلكلينيكي

      ى ،                                                                من ذلك إال أن ذلك النوع يقع خارج نطاق إمكانـات الباحـث العـاد   

                                                                       كما أنه قد ال يتالءم مع متطلبات النموذج العلمى املتبع ىف البحوث التربويـة  
   .       احلالية 

 The Semi Structured Interview     :                    املقابلة شبه املركبة    -     ٢

                                                           ىف هذا النوع من املقابالت تكون القرارات اخلاصة مبا نريد أن نبحث   
             ً            قد اختذت مسـبقاً ، ويضـع        تكون    ..                     ، وبتدوين االستجابات          والفئات      فيه ، 

                                                                               القائم باملقابلة أمام برنامج املقابلة ليستكمل بياناته ، إما خالل املقابلة أو بعـد  
                                     ً                                  إجرائها مباشرة ، وهذا اجلدول ميثل مرشداً للقائم باملقابلة ، وذلك فيما يتصل 
                                                                     بكل املعلومات الىت جيب أن يكون قد حصل عليها مع انتهاء املقابلة ، ولكنـه  

                                         ً                      الوقت يترك له احلرية ىف اختاذ ما يراه مناسباً لضـمان جتميـع تلـك           ىف نقس
   .         املعلومات 

٨٨



 

 The Structured Interview   :                  املقابلة املركبة    -     ٣

                                                          ىف هذا النوع من املقابالت يتم جتديد األسئلة الىت ستقدم للمستجيب   
     ى أن                         احلرية ىف عمل أى شـئ سـو       ً      ً                            حتديداً دقيقاً ، وليس لدى القائم باملقابلة 

                                                                            يومئ برأسه ، وأن يظهر حياديته ، مبعىن آخر ، فإن دور القائم باملقابلـة هنـا   

   .                                   ال يتعدى حدود قارئ أسئلة استبيان ما 

                                                               وهذه األنواع الثالثة مرتبة من األكثر مرونة إىل األكثـر صـرامة ،     

   .              ً               ً                   ً               ً ومن األقل ثباتاً إىل األكثر ثباتاً ، ومن األكثر اتساعاً إىل األقل اتساعاً 

   :      ً                وفقاً لكيفية االستجابة    -  ب 

   :                املقابلة املقيدة    -     ١

                                                           وهى تلك الىت تتضمن أسئلة لكل منها إجابات دقيقة وحمددة ، وعلى   
                                                                   املستجيب أن خيتار أقرب اإلجابات إىل رأيه ، وكمثال هلذه األسئلة تلك الـىت  

     غـري     "   أو   "        حمايـد    "    أو   "       موافق   "      ، أو   "   ال   "    أو   "     نعم   "                 تتطلب إجابات بـ 
                                                           ويتميز هذا النوع من املقابالت بسهولة تصنيف بيانات ومعاجلتـها      " .       موافق 

       ً                                                             إحصائياً ، وذلك كما هو احلال مع االستبيانات املقيدة ، ومن احملتمل أن يشيع 
   .                                              استخدام هذا النوع من األسئلة مع املقابالت املركبة 

   :                 املقابالت املفتوحة    -     ٢

                                       ا القائم باملقابلة بطرح أسئلة مفتوحة غري                         وهى املقابالت الىت يقوم فيه  
                                                                 حمددة اإلجابة ، وعلى املستجيب أن جييب عن اإلجابات الىت يرى أا مناسبة، 

  .                                                                وميكن أن يقدم املستجيب آراءه إما مسجلة على شريط مسموع أو كتابـة  

                                                                 ومن احملتمل أن يستخدم ذلك النوع من األسئلة مع املقابالت غـري املركبـة   
٨٩



 

                                                        بة ، ومشكلة هذا النوع من املقابالت هو صعوبة تصنيف اإلجابات          وشبه املرك
                                                                  الىت حيصل عليها ، وذلك على الرغم من غزارة البيانات الىت ميكن أن جنمعها 

   .                                    من خالل أسئلته واإلجابات املطروحة عنها 

   :         املفتوحة  –               املقابالت املقيدة     -     ٣

                 ، فهـى مـزيج                                             وهذا النوع من املقاالت جيمع بني النوعني السابقني  
                                                                     منهما، وميتاز ذلك النوع بأنه جيمع بني مزايا النوعني السابقني من حيث غزارة 

                     ويبدأ هذا النوع مـن    .                                                  ً البيانات الىت حنصل عليها ، وإمكانية معاجلتها إحصائياً 
   .                                                   بعدد من األسئلة املقيدة يعقبها عدد من األسئلة املفتوحة   –     عادة   –        املقابالت 

   )  ٤٦–  ٤٥                   فوزى غرابية وآخرون،  :     انظر (   :           ن املقابلة    ً        وفقاً للغرض م    -  جـ

       :   )       املسحية   (                   املقابلة االستطالعية     -     ١

The Pilot (Survey) Interview : 

                                                         ويستخدم هذا النوع من املقابالت للحصول علـى معلومـات مـن      
                                                            أشخاص يعتربون حجة ىف جماالت ختصصهم أو ميـادين عملـهم ، أو مـن    

                                             صل الذى ينتمون إليه ، ويستهدف هذا النوع مـن                      أشخاص يعتربون ممثلني لأل
                                                                     املقابالت عادة استطالع الرأى العام بشأن سياسات معينـة ، أو معرفـة رأى   

                                          بنظام العمل واإلدارة بتلك املؤسسة ، أو جتميع   –              ىف مؤسسة معينة   –        العاملني 
   .                                                اآلراء الىت تساهم ىف اختاذ قرار معني بشأن قضية معينة 

 The Diagnostic Interview     :          لتشخيصية         املقابلة ا    -     ٢

                                                            ويستخدم هذا النوع من املقابالت ىف تفهم مشكلة معينة ، والتعـرف    
   .                                                 على أسباب نشوئها ، وأبعادها احلالية ، ومدى خطورا 

٩٠



 

 The Counseling Interview     :   )       النفسية (                املقابلة العالجية     -     ٣

                    لعـالج النفسـى ،                                          ويستخدم هذا النوع من املقابالت ىف حـاالت ا   

                                                               وذلك لتمكني املستجيب من أن يفهم نفسـه ومشـكلته بشـكل أفضـل ،     
                             أى أن اهلدف الرئيسى هلذا النوع   .                                 وللتخطيط لعالج مناسب لتلك املشكالت 

                                                                  من املقابالت هو القضاء على أسباب املشكلة الىت يعاىن منـها املسـتجيب ،   
   .                              وذلك حىت يشعر باالستقرار النفسى 

                                               هناك بعض الشروط واالعتبارات الىت جيب أن يراعيهـا               ومن مث ، فإن  
                                                                        القائم باملقابلة ، وذلك إذا ما أراد أن جيرى مقابلة ناجحة وحنن هنا نفترض أن 
                                                                       القائم باملقابلة هو نفسه الباحث ، وميكن إجياز االعتبارات الىت جيب أن يراعيها 

  –    ٥١  –    ٤٦  ،                         فوزى غرابيـة وآخـرون    :      انظر     : (                          القائم باملقابلة فيما يلى 
 & Moser  –     ٢٦٤  –     ٢٥٨                                     جابر عبد احلميد وأمحـد خـريى كـاظم ،    

Kalton, 273 - 291  (   

   :                             حتديد األشخاص املطلوب مقابلتهم    -     ١

                              ً                                ينبغى على الباحث أن يكون دقيقاً ىف اختيار األفراد الذين يرغـب ىف    
      ىف نفس    ، و ة                                                          مقابلتهم ، فيقوم بتحديد األشخاص الذين لديهم املعلومات املطلوب

                                                                 الوقت يكون لديهم الصالحية ىف تقدمي تلك املعلومات ، والرغبة ىف الكشـف  
                                                             كما جيب على الباحث أن حيدد منذ البداية عدد األفراد الذين يرغـب    .      عنها 

   .                                                                ىف مقابلتهم والذين يعتقد أم ميثلون مجيع فئات األصل الذى جترى دراسته 

   :                  اإلعـداد للمقابلة    -     ٢

                                               ث أن يفكر بعمق ىف مكان وتوقيت إجراء املقابلـة ،              جيب على الباح  
٩١



 

                            فليس من املالئم أن يلتقى به ىف   –   ً مثالً   –                               فإذا رغب ىف أن يلتقى مبدير مدرسة 
                                                                           بداية اليوم الدراسى ، حيث مل تنتظم الدراسة اليومية بعد وال أن يلتقى به أثناء 

ـ      كالت                                                         االمتحانات ، حيث اجلميع مشغول باحلفاظ على ضوابطها وحل املش
                                                                 الىت تطرأ بني حلظة وأخرى ، وبناء على ذلك ، فعلى الباحث أن يتخري أنسب 
                                                                 األوقات إلجراء املقابلة ، وكذلك أنسب األماكن ، فقد ال يكون مكان العمل 
                                                                    هو املكان املالئم ، ومن مث فقد يقترح الباحث على املستجيب إجراء املقابلة ىف 

   .                       مكان آخر غري موقع العمل 

                                                   ى الباحث أن يفكر ىف الكيفية الىت سـيقدم ـا نفسـه             كما جيب عل  
                                                     ومن األمور الىت تساعد الباحث ىف ذلك هو اللجوء إىل خطابات   .          للمستجيب 

                                                                   التوجيه واخلطابات الشخصية ما أمكنه ذلك ، وباإلضافة إىل ذلـك ، فعلـى   
                                                                   الباحث أ، يفكر ىف الكيفية الىت سيضمن ا االحتفاظ بدافعية املسـتجيب إىل  

                                                               ى حد وذلك طوال فترة املقابلة ، فقد حيدث أن ميل املستجيب من أسـئلة     أقص
                                                           ، ولذا فعلى الباحث أن يقدم له من حني آلخر الشكر علـى بـذلك      ث     الباح

                 ً                               عن األسئلة ، مشعراً إياه بقيمـة املعلومـات الـىت                         اجلهد والوقت ىف اإلجابة 
            مسـتجيب أن                                   ً                      يقدمها، ومن املفيد ىف ذلك اال أيضاً أن يؤكـد املقابـل لل  

   .                                       املعلومات الىت سيقدمها ستعاجل ىف سرية تامة 

   :                           حتديد خطة املقابلة وأسئلتها    -     ٣

                                                            على الباحث أن حيدد اهلدف من املقابلة واملعلومات الىت يبحث عنـها    
                                                                   أو يريد جتميعها ، ولتحقيق ذلك جيب أن يكون الباحث على درايـة مبيـدان   

                 ً                      قابلة ، وذلك وفقاً لنوع املقابلـة الـىت                      ً             حبثه، وأن يكون مدرباً على إجراء امل
                                                                   جيريها ، فهناك املقابلة االستطالعية والىت تكون عادة غري مركبة ألا تستخدم 

٩٢



 

                                  ً             الظاهرة موضوع الدراسة ، وهناك أيضاً املقابلة الىت                        كنقطة بداية للتعرف على 
                                                                  تستهدف مجع البيانات وتكون عادة مركبة ومعدة ىف صورة استخبار أو قائمة 

                                                              األسئلة ، والنوع األخري يستخدم بكثرة ىف الدراسـات املسـحية حيـث        من
   .                         ً                                تتطلب تلك الدراسات تناسقاً ىف تقدمي األسئلة وىف تسجيل اإلجابات 

                                                            من املتوقع ىف مثل هذا النوع من الدراسات أن يقدم الباحـث كـل     
                                            ً                         األسئلة املعدة لكل املستجيبني ، وأن يسأهلم وفقاً لترتيب معـني ودون تقـدمي  

                        ولو حتقق ذلك التناسق فإن   .                                       شرح إضاىف ، ودون تعديل ىف صياغة الكلمات 
                                                                   دور الباحث هنا يكون كدور اآللة ، ومن مث ميكن اعتبار اإلجابات مستقلة عن 

   .                 طريقة عرض األسئلة 

                                                               إال أن الواقع غري ذلك فالقـائمون باملقابلـة ليسـوا جمـرد آالت ،       
                                     يتكلمون ا تعد عوامل مؤثرة ، حتد من                                  فأصوام ، وتصرفام ، والطريقة الىت

                                                                      تناسق األسلوب املستخدم ىف إجراء املقابلة ، فالقائم باملقابلة قـد يضـيف ىف   
  .     سئلة                                                          بعض األحيان كلمة للتوضيح ، وىف أحيان أخرى قد يغري من تسلسل األ

     درجة                                                            ويعىن ذلك أن الباحث جيب أن يكون لديه تصميم ذكى ميكنه من زيادة 
                  فإن استخدام اللغة   :                 فعلى سبيل املثال   .                        مقابالته إىل أعلى حد ممكن            التناسق ىف

   .                                        ً الشائعة البسيطة ىف تقدمي األسئلة يزيد وضوحاً 

                                                ً            وبصفة عامة ، فإن أمهية االتساق ىف املقابالت ختتلـف وفقـاً لنـوع      
                                                                السؤال ، فأسئلة الرأى ذات درجة حساسية أكرب من درجة حساسية األسئلة 

                                                    ك فيما يتصل بإحداث تغيريات ىف كلمـات األسـئلة ، أو ىف                 احلقائقية ، وذل
         فإن تقدمي   :                                                               التوكيد املعطى لألسئلة من قبل القائم باملقابلة ، فعلى سبيل املثال 

                 أيسر من سؤاله عن   )        حقائقى   (                                         سؤال ألحد مديرى التعليم ملعرفة عدد أطفاله 
٩٣



 

    ) .     رأى    (                                                         رأيه ىف ختفيض سنوات التعليم اإللزامى إىل إحـدى عشـرة سـنة    

                                                                  فإحداث تغيري ىف صياغة السؤال األول ال يؤدى إىل تغيري ىف مضمونه ، بينمـا  
                                                                 إحداث تغيري ىف كلمات السؤال الثاىن ، أو ىف طريقة تقدميه يؤدى إىل إحداث 

   .              تغيري ىف مضمونه 

                                                                ويعىن ذلك أن املقابلة تتضمن ما هو أكثر من جمرد إلقاء أسئلة معينة ،   
                                                  لقى إجابات عنها ، فهناك مسات أخرى ألى مقابلة ، وهذه                   مدونة ىف القائمة وت

                        ً     ً                   وبناء على ذلك ، فإن جزءاً هاماً من وظيفة القـائم    .                   سمات يصعب تقنينها   ال
                                                                      باملقابلة هو تقييم درجة كفاية االستجابات وإيفائها باملطلوب ، وقد يتطلـب  

   .                     ً             ذلك منه أن ينشد مزيداً من التفاصيل 

                                          ملقابلة حيتاج إىل أن يتخذ قرارات فورية أثناء                        مبعىن آخر ، فإن القائم با  
   .                                      إجراء املقابلة ، وذلك ىف ضوء سري املقابلة 

                                   مخس عالمات لالستجابة غـري الكافيـة ،     "             كاهن وكانيل   "         وقد ميز   
   :                وهذه العالمات هى 

 Partial Response    :                  استجابة جزئية    -    أ   

            ، ولكنها غري                                              حيث يعطى املستجيب إجابة ذات صلة مبضمون السؤال  
   .      كاملة 

 Non - Response   :             ال استجابة    -  ب 

   .                      ً                حيث يبقى املستجيب صامتاً أو يرفض اإلجابة   

 Irrelevant Response    :                      استجابة غري مناسبة    -  جـ

   .                                                 جييب املستجيب عن السؤال املطروح ، وإمنا جييب عن شئ آخر      حيث ال   

٩٤



 

 Inaccurate Response      :                  استجابة غري دقيقة    -   د  

   .                                   حيث تتسم اإلجابة بالتحيز أو التحريف   

    :                         مشكلة االستجابة اللفظية    -  هـ

The Verbalized Response Problem 

                                                        حيث يوضح املستجيب سبب عدم إمكانية اإلجابة عـن السـؤال ،     
                                                     عدم فهمه مضمون السـؤال ، أو افتقـاره إىل املعلومـات                  والذى قد يكون 

   .                                   ده أن السؤال غري مناسب ، أو غري مالئم                               الضرورية لإلجابة عنه ، أو اعتقا

                                                             وميكن النظر إىل هذه األنواع من االستجابة غري الكافية على أا تعطى   
               ومن مث ، فعلـى    .                                               إملاعات وتوضيح سبب عدم احلصول على استجابة مرضية 

                                                                       القائم باملقابلة أن يأخذ تلك اإلملاعات ىف اعتباره ، وذلك ىف حتديـده كيفيـة   
   .     ابلة           مواصلة املق

                                                         وهناك بعض األساليب الىت ميكن استخدامها ملعاجلة مشكلة االستجابة   
                        حماولة إعداد سؤال إضاىف ىف   :                                         غري الكافية ، وأكثر هذه األساليب خطورة هو 

                                                                   التو واللحظة ، فالتفكري اللحظى ىف إعداد سؤال إضاىف قد يؤدى إىل صـياغة  
                       لذى بذله الباحث من قبل                                            ذلك السؤال بشكل فيه حتيز ، وبذلك يضيع اجلهد ا

                                                                  ىف إعداد أسئلة متقنة أخضعها لدراسة استطالعية ، وسبب ضياع هذا اجلهـد  
                           ً                             ً         ً هو استخدامه لسؤال أعده حلظياً ، وبشكل ارجتاىل ، مما أحدث حتيزاً أو حتريفاً 

   .                ىف مضمون املقابلة 

                                                                 وأحد األساليب البسيطة الىت ميكن للقـائم باملقابلـة أن يسـتخدمها      

                                                          ل على معلومات إضافية هو التوقف لربهة قصـرية بعـد أن جييـب          ىف احلصو
                                      أن الباحث ىف حاجه إىل مزيد من املعلومات،   :                           املستجيب ، وهذا التوقف يعىن 

٩٥



 

                                                                     وعلى الباحث أن حيذر من إطالة فترة التوقف هذه ، وإال أتت بنتائج عكسية ، 
ـ            ه يتوقـع                               ً                            كما ميكن للباحث أن يستخدم أيضاً تلك النظرات الىت تعرب عن أن

   .                   ، ولكن بدون مبالغة   Expectant Glances                 املزيد من املستجيب 

                                                           أسلوب آخر من األساليب الىت ميكن للقائم باملقابلة أن يستخدمها ىف   
                                   استخدام بعـض الكلمـات واإلميـاءات      :                             احلصول على استجابة كافية وهو 

         فس الوقت                                                             السريعة الىت توضح أنه يتابع ما يقوله املستجيب ، ويتوقع منه ىف ن
  ،  "       هذا مجيل  "   ،   "     نعم   "                                                املزيد من املعلومات ، فاستخدام كلمات وعبارات مثل 

                                              اخل ، من شأنه أن حيفز املستجيب على تقدمي املزيد من     ...   ،   "               أتابع ما تقول   " 
   .         التفاصيل 

                                                              وعندما يرغب القائم باملقابلة ىف تقدمي سؤال إضاىف ، فإنـه جيـب أن     
                                          لك السؤال باحلياديـة ، فيمكنـه أن يسـأل              ً              يكون حريصاً على أن يتسم ذ

                         هل ميكنك إعطاء املزيد مـن    "   و   "                  ماذا تقصد بذلك ؟     : "              ً املستجيب ، مثالً 
         ر السؤال                          وىف بعض األحيان يكتفى بتكرا  ،   "                           التفاصيل حول ذلك املوضوع ؟ 

                                                                األصلى ، كما أن تكرير جزء من إجابة املستجيب ىف صورة سؤال قد يكفـى  
                                                      ال أنه من اخلطورة أن حياول القائم باملقابلة تلخيص إجابـة                  ىف بعض األحيان ، إ

               املهم هنا هو أن   .                                                 املستجيب ، ألن املستجيب قد يرى ىف ذلك امللخص الكفاية 
                                ً                                    القائم باملقابلة جيب أن يتدرب جيداً على كيفية استخالص اإلجابة الوافية عن 

   .                           األسئلة الىت سيقدمها املستجيب 

                    ق الذى حتتاجه األسئلة        ً             اك فرقاً بني نوع التعم                     وجتدر اإلشارة هنا أن هن  
  ،        حلقائقية                                                       ، ووع التعمق الذى حتتاجه أسئلة الرأى ، ففى حالة األسئلة ا        احلقائقية

                            ً                                     فإن اهتمام الباحث يكون منصباً على البحث عن املعلومات الصـحيحة ذات  
٩٦



 

                                                                    الصلة بقضية معينة ، أما ىف حالة أسئلة الرأى فإن الباحث يبحث ىف تصورات 
                                                               ملستجيب عن قضية معينة أو موضوع معني ، ولذا فإن الباحث جيب أن يكون  ا

   .    ً                                                          حذراً ىف تقدميه أسئلة الرأى حبيث ال يستشف رأيه اخلاص حول تلك القضية 

                  يعـد مـن أكثـر      Probing                                 يتضح من ذلك أن التعمق أو التدقيق   
           املهـارة ،               ً                                         ً     ً   السمات حتدياً للقائم باملقابلة ، حيث إنه يتطلب منه قدراً كبرياً من

                                                                   فالباحث الذى يريد أن يتعلم كيف يدقق ىف االستجابات ، وىف نفس الوقـت  

                                                      حيتاج إىل تدريب عال ، باإلضافة إىل ضرورة أن تكـون لديـه       ...         ال يتحيز 
                                                                     القدرة واالستعداد لذلك ، ولذا فإن عملية تدريب البـاحثني علـى إجـراء    

                          على كيفية التدقيق والتعمق                                            مقابالت حتتاج إىل التركيز على تلك النقطة ، أى 
   .                                              ىف املعلومات الىت حيصل عليها الباحث أثناء املقابلة 

   :                           التدريب على أسلوب املقابلة    -     ٤

       ً                                                        استكماالً ملا أوضحناه ىف النقطة السابقة ، فإنه جيب تـدريب القـائم     
                                    إجياد جو من الود واأللفة مع املستجيب ،   :                               باملقابلة على ثالث مهارات رئيسة 

   .                                        ء األسئلة وصياغتها ، احلصول على االستجابات     إلقا

                                                         ولكى يكون الباحث على عالقة ودية مع املستجيب ، فإنه جيـب أن    
                                                                        يبدأ املقابلة حبوار مشوق يسمح بظهور األسئلة بطريقة تلقائية ودون افتعـال ،  
                                                                 وحياول إجياد عالقة بني اهتمامات املستجيب وموضوع املقابلة ، ويساعده على 

                                                 ومن املفضل أن جيعل الباحث املستجيب يشعر بأنه قـادر           رتياح ، ال ا        الشعور ب
   .                                                              على جماراة الباحث ، وأال جيعل املقابلة تأخذ طابع التقصى واالستجواب 

  –                                                           ويفضل أن تبدأ املقابلة بتقدمي بعض األسئلة ذات الطابع احليـادى    
            ئلة الشخصية                                             مث تتدرج بشكل طبيعى حنو األسئلة األكثر أمهية كاألس  –        ً افنعالياً 

٩٧



 

                                                       ً          أو الداعية إىل اختاذ مواقف ، وجيب على الباحث أن يكـون واضـحاً مـع    
                                                                 املستجيب فال حياول خداعه أو استغفاله ، فاملستجيب إنسان ذكى ويسـتطيع  
                                                                 متييز األمور ، ولو حاول الباحث استغفاله فقد يالحظ املستجيب ذلك ويتخذ 

   .     ً      ً                 موقفاً سلبياً من املقابلة كلها 

                               ً      ً        سئلة جيب على الباحث أن يطرح سؤاالً واحداً ىف املرة            وعند طرح األ  
                                                                  الواحدة ، ويتأكد من كل مرة أن املستجيب قد فهم السؤال ، كما جيب عليه 
                                                    ً               أن يتجنب اإلحياء إىل املستجيب باإلجابة ، وعلى الباحـث أيضـاً أن يعطـى    
                                                                    املستجيب فرصة كافية لإلجابة وأن يستمع إليه ، وأن يراقب سلوكه وتعبريات

                                                         وإذا كشف املستجيب عن حقائق غري عادية ، فيجب على الباحـث    .      وجهه 

  .                                                                   أال يظهر دهشته أو استغرابه أو عواطف زائدة أو استنكار إلجابة املستجيب 

                                                                  وباإلضافة إىل ذلك ، فإنه ال جيب على الباحث أن يتخذ موقف املعلم بالنسبة 
               س ، كـل هـذه                                                   للمستجيب ، أو أن يضع املستجيب ىف موقف دفاع عن النف

   .                                       ً     ً املهارات جيب أن يتدرب عليها الباحث تدريباً جيداً 

   :                                  التثبت من صحة البيانات واملعلومات    -     ٥

                                                          من الضرورى أن يعري الباحث أمر صحة املعلومات الىت حيصل عليهـا    
                           ً     ً                                        أثناء إجراء املقابلة اهتماماً خاصاً ، وهناك عدة مصـادر حمتملـة لألخطـاء ،    

                                              أو قد خيطئ املستجيب ىف تقديره للزمن أو املسافات ،                      كالسمع أو املشاهدة ،
   .                    وهناك أخطاء الذاكرة 

                                                              بسبب هذا االحتمال ، وهو ميل كـثري مـن النـاس إىل املبالغـات       

                                                                     أو التصريح بعبارات غري دقيقة وغري موضوعية ، أو اخلداع املتعمـد ، فإنـه   
       يلمـح                               ً                              يتوجب على الباحث أن يكون حذراً ، ولذا فإن علـى الباحـث أن   

٩٨



 

                                                            املستجيب بأنه سيتشبث من صحة املعلومات ، وذلك حىت يتحرى املستجيب 
   .                           الدقة فيما يقدمه من بيانات 

                                                           والباحث اجليد هو الذى يستطيع أن مييز بني احلقائق واالسـتنتاجات    
                                                        وىف حالة احتواء إجابة املسئول على نسب مئويـة أو كسـور ،             الشخصية ، 

  :                فإذا قال املسئول  .                      أرقام تراجع مع املسئول                              فيجب أن تترجم هذه البيانات إىل 

                                 فإن على الباحث إن يسأله مـا إذا    –   ً مثالً   –                            أنه يقضى نصف يومه ىف القراءة 
   .                                   ً           كان ذلك يعىن أنه يقضى ست ساعات يومياً ىف القراءة 

   :               تسجيل املقابلة    -     ٦

                                           أن يقوم الباحث بتسجيل مجيع املعلومات الىت حصل               من املرغوب فيه   
                                                                   ناء املقابلة ، وذلك ىف أول فرصة تسنح له بعد إجراء املقابلة ، أو أثناء         عليها أث

                                                                            املقابلة إذا أمكنه ذلك ، وإذا قام الباحث بتدوين املالحظات أثناء املقابلة فإنـه  
                                                               يصبح من األمهية مبكان أن جيمع بني فن كتابة املالحظـات ، واملشـاركة ىف   

                               ل خالل املقابلة غري مرغوب فيـه ،                                       احملادثة ىف آن واحد ، إذ إن التوقف الطوي
                                                                  وإذا ما اعترض املستجيب على تدوين املقابلة ، فقد يكون من األفضل إرجاء 

   .                                             عملية التدوين إىل ما بعد إجراء املقابلة مباشرة 

                                                           وقد جيد الباحث أنه من األفضل إعداد جدول يترجم فيـه إجابـات     
                    ابات ، وبالطبع فيجب                                             املستجيب إىل رموز ، وذلك لتيسري عملية تدوين اإلج

                                                                أن يتضمن ذلك اجلدول فئات لتدوين املعلومات الىت قد ال تكون قد أخـذت  
   .                                       ىف حسبان الباحث عند إعداد أسئلة املقابلة 

                                                            كما أنه من املمكن أن يلجأ الباحث إىل استخدام التسجيالت اآللية ،   
            األساسـية                ً                                              وهى أكثر ثباتاً ودقة من االعتماد على الذاكرة ، إال أن املشـكلة  

٩٩



 

                                                        ً           ىف استخدام تلك التسجيالت اآللية هى أا تضفى على املقابلة جواً من الرهبة 
                                                                    والرمسية والتكلف وعدم املرونة ، وقد ال تساعد علـى إجـراء مناقشـات    

                                                          وباإلضافة إىل ذلك ، فـإن هـذه اآلالت ال تسـتطيع أن تسـجل       .      صرحية 

                    ور الىت قد يكون هلـا                                             تعبريات الوجه وحركات اجلسد األخرى ، وهى من األم
                                                           مدلوالت هامة ، وال يستطيع مالحظة هذه األمور سوى الشخص الذى جيرى 

   .        املقابلة 

                                      ً                         وبصفة عامة ، فهناك بعض األخطاء الىت كثرياً مـا يرتكبـها القـائم      
   :                                             باملقابلة عند تدوين املقابالت ، وأهم هذه األخطاء 

   .                     ويسمى هذا خطأ التعرف                                            إغفال وقائع هامة ، أو التقليل من أمهيتها ،    -     ١

Error of Recognition 

                                                        حذف بعض احلقائق أو التعبريات أو اخلربات ، ويسمى هـذا خطـأ       -     ٢
   .     احلذف 

Error of Omission 

   .                                                    املبالغة ىف تقدير ما يصدر عن املستجيب ويسمى خطأ اإلضافة     -     ٣

Error of Addition 

                      املستجيب بكلمـات هلـا                                        عدم تذكر ما قبل بالضبط وإبدال كلمات    -     ٤
   .                                 تضمينات خمتلفة ، ويسمى خطأ اإلبدال 

Error of Substitution 

                                                                  عدم تذكر التتابع السليم للوقائع أو العالقة السليمة بني احلقائق بعضها     -     ٥
   .                        وبعض ، ويسمى خطأ التغيري 

Error of Transposition 

١٠٠



 

   :                         مواصفات القائم باملقابلة

   إن   :                                 ى الصفحات السابقة ميكننا القـول                        ىف ضوء ما سبق إيضاحه عل  
                                                                     إجراء مقابلة جيدة ليس باألمر اليسري فمن الضرورى أن يتوافر لدى القـائم  
             ً                                                          باملقابلة عدداً من املواصفات الشخصية الىت متكنه من إمتام املهام الىت تتطلبـها  
                                                               املقابلة على أفضل حنو ممكن ، ولذا فليس من الضرورى أن يصلح كل باحث 

   ً                                                         ابالً ، إال إذا توافرت فيه السمات اخلاصة مبـن يقومـون بـإجراء            ليكون مق
   .        املقابالت 

                                                         وفيما يلى توضيح موجز ألهم املواصفات الىت جيـب أن تتـوافر ىف     
 ( Moser & Kalton, 285 – 286 )   :                   القائمني باملقابلة 

 Honesty     :          األمانــة    -     ١

  .         ً       ً   لة أميناً ومـدققاً                                              ليس هناك جدول حول أمهية أن يكون القائم باملقاب  

                                                                 فإذا كان من اليسري اكتشاف حاالت التلفيق أو الفربكة إلجابات املستجيب ، 
                                                                       والىت يقوم ا القائم باملقابلة ، فقد يكون من الصعب اكتشاف عدم دقة القائم 
                                                                          باملقابلة ىف إتباع تعليمات املقابلة ، ولذا فإن أحد الصفات األساسـية للقـائم   

   .        ً       ً ون أميناً ودقيقاً                  باملقابلة هى أن يك

 Interest   :                       الرغبة ىف آداء العمل    -     ٢

                                                              يعد توفر هذه الصفة من أكثر الصـفات املرغوبـة فـيمن يقومـون       
                                                                 فعندما يستشعر القائم باملقابلة أن العمـل ممـل وال قيمـة لـه ،       .          باملقابالت 

                                                ً                    فإن فرصة حدوث أخطاء ونقص جودة العمل تـزداد تبعـاً لـذلك ، فمـن     

                                                                 ن كفاءة القائمني باملقابالت تقل بعد مرور فتـرة زمنيـة معينـة ،            املعروف أ

١٠١



 

                                                    ً                    وذلك إذا ما أخذنا ىف االعتبار أن املقابلة تستغرق وقتـاً لـيس بالقصـري ،    

                                                        ً             ً   وهلذا السبب ، فإنه من الضرورى أن يكون القائم باملقابلة حمباً للعمل وراغبـاً  
   .       أدائه  ىف 

 Accuracy     :         الدقــة    -     ٣

                                                   القائم باملقابلة بالدقة ىف تدوين اإلجابات ، وىف إتباعه            جيب أن يتصف   
                                                                       للتعليمات ، وىف تنفيذ كل ما هو مطلوب منه ، وهـذا ال يعـىن أن القـائم    

  –                          ً                                       باملقابلة جيب أن يكون معصوماً من اخلطأ ، فكل إنسان يرتكب أخطاء معينة 
                                                      إال أنه ىف حالة ما إذا كـان ارتكـاب األخطـاء ميثـل      –             ىف بعض األحيان 

                                                                       القاعدة بالنسبة للشـخص فإنـه ال يصـلح أن يقـوم بـإجراء املقـابالت       

   .        العلمية 

 Adaptability     :                  القابلية للتكييف    -     ٤

                                                                     يلتقى القائم باملقابلة بالعديد من األفراد الذين يقدم هلم أسئلة متنوعـة    
                                                              ً       حتت ظروف خمتلفة ، ومن مث ، فإن القائم باملقابلة جيب أن يكون قادراً على أن

   .              ً                        يكيف نفسه وفقاً للظروف واملواقف املختلفة 

       :                       قـوة الشخصية والوسطية    -     ٥

Personality and Temperament : 

  -  Over - Rapport                      أن توجد ألفة منفرطـة    –               من اخلطورة مبكان   
                                                                      بني القائم باملقابلة وبني املستجيب ، فاملقابلة أسـلوب علمـى حبثـى يتسـم     

                                               يتطلب إجيـاد جـو ودى بـني القـائم باملقابلـة                                بالوضوح ، وتنفيذ املقابلة
                                                                        واملستجيب ، إال أن الود املبالغ فيه قد ينحرف باملقابلة عن أهـدافها احملـددة   

١٠٢



 

                                                                          وطريقها املرسوم ، ولذا ، فمن املهم أن يتصف القـائم باملقابلـة بالعدوانيـة    
Over - Aggressive     وال باالجتماعية املبـالغ فيهـا                              Over - Sociable   ،  

                                                          جيب على القائم باملقابلة أن جيمع بني الدماثة أو اللطـف وبـني     :     آخر      مبعىن
   .                سلوك رجل األعمال 

 Intelligence     :                               التمتع بدرجة مقبولة من الذكاء    -     ٦

                                                                ال تتطلب املقابالت املسحية العادية أن يكـون القـائم باملقابلـة ذا      
        راد ذوى                                                       مستوى ذكاء خاص ، بل على العكس من ذلك ، فقد اتضح أن األف

               عندما يكـررون    –     ً سريعاً   –      بامللل                                        مستويات الذكاء والتعليم املرتفعة يصابون 
                                                                     إجراء املقابالت الىت تتطلب تنفيذ تعليمات روتينية ، وكل املطلوب من القائم 
                                                                       باملقابلة أن يون ذا مستوى ذكاء ميكنه من فهم وإتبـاع التعليمـات اخلاصـة    

               مع كل مسـتجيب    –           حلدود معينة   –   يف                          ً         باملقابلة ، وأن يكون قادراً على التك
   .            ومع كل موقف 

   :                مـزايا املقابلة

     مـن    –             كأسلوب حبثـى    –                                         نأتى اآلن إىل النقطة الىت نقيم فيها املقابلة   
                                                                      حيث مزاياها وحدود استخدامها ، وفيما يلى بعض مزايا استخدام املقابلـة ىف  

   :                  احلصول على معلومات 

                              لتجميع بيانات من األشخاص األميني                             تعد املقابلة من أنسب األساليب     -     ١
                                                  ً                الذين ال يعرفون القراءة والكتابة ، بل إا تصلح أيضاً مـع املـتعلمني   
                                                                الذين ليس لديهم الصرب أو الدافعية الىت متكنهم من اإلجابة كتابة عـن  

   .                 أسئلة االستبيانات 

١٠٣



 

    نات                                                              نسبة املردود من املقابالت عالية مقارنة بنسبة املردود من االسـتبيا     -     ٢
                                                                 فهناك العديد من الناس الذين لديهم االستعداد للتعاون ىف الدراسة إذا 

   .                                   كان كل ما هو مطلوب منهم أن يتكلموا 

                                                              تتيح املقابلة فرصة أفضل مما تتيح االستبيانات للكشف عن البيانـات      -     ٣
                                                           الىت تتصل مبوضوعات معقدة أو مثرية لالنفعال ، أو لنقص العواطـف  

                              فاملرونة املصـاحبة ىف املقابلـة     .              عرب عنه صراحة                    الىت تكمن وراء رأى
   .                                        تسمح بالكشف عن مثل هذه اجلوانب الوجدانية 

                                                            تفيد املقابلة إىل حد كبري ىف تشخيص ومعاجلـة املشـاكل اإلنسـانية        -     ٤
   .                    وخاصة العاطفية منها 

   :              عيوب املقابلة

               ات يتم طباعتها                                                     تكلفتها مرتفعة وذلك باملقارنة باالستبيانات ، فاالستبيان    -     ١
  :                                                           وإرسال أعداد كبرية منها للمستجيبني ىف وقت واحد ، أما املقابالت 

                                                          فإا تتطلب االلتقاء بكل مستجيب على حدة ، وقد يكـون هـؤالء   
                                              متفرقة ، مما يزيد من تكلفة عمليـة التطبيـق ،                      املستجيبون من أماكن 

           ام املقابالت                                                    وذلك باإلضافة إىل الفترة الزمنية الىت حيتاجها الباحث إلمت
   .                    الىت تفى مبتطلبات حبثه 

                                                          وقد حيجم بعض املستجيبني عن تقدمي كل ما لديهم مـن معلومـات ،       -     ٢
                وعلى الرغم مـن    .                                              وذلك لشعورهم بأن القائم باملقابلة يعرف أمساءهم 

                                                               أن القائم باملقابلة يؤكد للمستجيب أن ما قدمه من معلومات سيعاجل ىف 
                                       جيب قد خيشى التعبري عن رأيه بصراحة نتيجة                       سرية تامة ، إال أن املست

   .                                         إحساسه بأن امسه معروف لدى القائم باملقابلة 

١٠٤



 

                                                              من الصعب مقارنة مقابلة مبقابلة أخرى ، وذلك أن كل مقابلـة هلـا       -     ٣
                                                          ظروفها من حيث األسئلة الىت تطرح فيها ، ومن حيث ظروف احلوار ، 

           كـل هـذه     .       ستجيب                                          ومن حيث الناحية النفسية لكل من املقابل وامل
   .                                                   األمور جتعل من غري اليسري تقنني املقابالت مهما حاولنا ذلك 

                                                             جناح املقابلة يعتمد إىل حد كبري على رغبـة املسـتجيب ىف التعـاون        -     ٤
   .   قة  ي                        وإعطاء معلومات موثقة ودق

١٠٥



 

  

١٠٦



 

 Observation  املالحظة  -  ٤

 

  : مقدمـة

                   ظة ىف حياته اليومية                                          ميكن القول بأن كل فرد منا ميارس عمليات املالح  
                                                              مرات ومرات ، وذلك دف التعرف على ما جيرى من حوله ، فنحن نفـتح  
                  ً                                                  نوافذ املنـزل صباحاً ، ونطل منها على الشارع لنعرف مـا يـدور فيـه ،    
                                                                       ولنتعرف على حالة اجلو ، كما أننا عندما نقود السـيارة نتتبـع اإلشـارات    

                               نا باملرور أم ال ، وهكذا فإننـا                                          ً  الضوئية للمرور ، لنعرف ما إذا كان مسموحاً ل
            منارس املالحظة   –    ً مجيعاً   –                                              نستطيع أن نذكر العديد من األمثلة الىت توضح أننا 

ـ                  ى مـن أسـاليب                                                     بشكل متكرر ىف حياتنا اليومية ، فاملالحظة أسلوب أساس
   .                                   اكتساب املعلومات عن الدنيا من حولنا 

            ت ىف أنشـطة                                                 وال تقتصر أمهية املالحظة على ما تؤديه لنا من خـدما   
                                   أحد األساليب األساسية الىت تسـتخدم ىف    –    ً أيضاً   –                         احلياة اليومية ، وإمنا تعد 

   .                         الدراسات والبحوث العلمية 

                                ً      ً                      وعلى الصفحات التالية نقدم توضيحاً مبسـطاً للمالحظـة مبعناهـا      
                                                                   العلمى، وأنواعها واملشكالت الىت جيب أن يفكر فيها الباحث بعمق ، عنـدما  

                          ً                          الحظة ، كما أننا سنعرض أيضاً ملزايا املالحظة كأسلوب مـن                 يفرر استخدام امل
   .                                   أساليب جتميع البيانات ، وكذلك عيوا 

   :              تعريف املالحظة

                                                              تعىن املالحظة مبعناها البسيط االنتباه العفوى إىل حـدث أو ظـاهرة     

١٠٧



 

                                                                       أو أمر ما ، أما املالحظة مبعناها العلمى فهى انتباه مقصود ومـنظم ومضـبوط   
  :        انظـر      . (                             غية اكتشاف أسباا وقوانينها                    األحداث أو األمور ، ب           للظواهر أو 

   )    ٣٣                     فوزى غرابية وآخرون ،   –    ٨٥  –    ٨٤            فاخر عاقل ، 

                                                         يتضح من ذلك أن املالحظة تتدرج من املالحظة العفوية غري املقصودة   
                          وجتدر اإلشـارة هنـا إىل أن     .                                          إىل املالحظة املضبوطة الشقيقة املوجهة العلمية 

                                                           لعلمية ال ميكن أن تكون عفوية ، ذلك أا ترتبط بسؤال حبثى ، ومن         املالحظة ا
                    اإلجابـة عـن ذلـك                                                  مث فإا تعمل كوسيلة لتجميع البيانات الىت تستهدف 

   .      السؤال

   :           ائها مبا يلى        بقدر إيف                                          وبصفة عامة ، فإن مالحظة ما توصف بأا علمية   

   .                      ارتباطها بغرض حبثى معني     -     ١

   .                  والتنسيق والتنظيم                 إخضاعها للتخطيط     -     ٢

   .             ً      ً                 تضمينها نظاماً واضحاً لتسجيل البيانات     -     ٣

   .                                                        قابليتها للخضوع لعمليات الضبط لالطمئنان على صدقها وثباا     -     ٤

   :              أنواع املالحظة

                                                 ً           ميكن تصنيف أنواع املالحظة بأكثر من طريقة ، وذلك وفقـاً ملعيـار     
                     ئها تصنيف املالحظـة ،                                 وفيما يلى بعض األسس الىت ميكن ىف ضو  .         التصنيف 

                                                                    آخذين ىف االعتبار أن هذه التصنيفات ال متثل مناطق مستقلة بذاا ، وإمنا هى 
   :                                             تتداخل مع بعضها البعض وذلك كما سنرى فيما بعد 

   :      ً             وفقاً لدرجة التعقد    -    أ   

   :                    ميكن تصنيف املالحظة إىل   

١٠٨



 

 Simple Observation   :               مالحظة بسيطة    -     ١

                                         ظة يقوم فيه الباحث مبالحظة الظواهر واألحداث                وهى نوع من املالح  
               ً                                                     كما حتدث تلقائياً ىف ظروفها الطبيعية دون إخضاعها للضبط العلمى ، وهـذا  
                                                                  النوع من املالحظات ال حيتاج ىف الغالب إىل إعـداد مسـبق مـتقن ، أو إىل    
                                                                     استخدام أدوات دقيقة للتسجيل أو التصوير ، ويستفاد من املالحظة البسـيطة  

                                                           اسات االستطالعية الىت تستهدف مجع بيانات أوليـة عـن الظـواهر          ىف الدر
   .               ً                                         واألحداث ، متهيداً لدراستها دراسة متعمقة ومضبوطة ىف املستقبل 

 Systematic Observation   :               مالحظة منظمة    -     ٢

                                                         وهى النوع املضبوط من املالحظة العلمية ، وخيتلف عـن املالحظـة     
    ً                                سبقاً ، ومن حيث كوا ختضع لدرجة عالية                            ً  البسيطة من حيث إتباعها خمططاً م

                                                                  من الضبط العلمى بالنسبة للمالحظ ومادة املالحظة ، كما حيدد فيها ظـروف  
                                                                      املالحظة كالزمان واملكان ، وقد يستعان فيها بوسائل التسجيل امليكانيكيـة ،  
                                                           كمسجالت الصوت والكامريات ، كما ختتلف عن املالحظة البسـيطة ىف أن  

   .                                   يانات دقيقة عن الظاهرة موضوع البحث              هدفها هو مجع ب

   :      ًَ            وفقاًَ لدور الباحث    -  ب 

 Participant Observation   :                  املالحظة املشاركة    -     ١

                                                        وفيها يقوم الباحث بدور عضو مشارك ىف اجلماعة موضوع البحث ،   
                                                                   وتتطلب تلك املشاركة من الباحث أن يعـيش مـع أفـراد اجلماعـة ، وأن     

م ومشاعرهم ، أى أن الباحث هنا يقوم بدورين مها                     يشاركهم ىف كافة نشاطا                                             :  

                                                                دور الباحث الذى جيمع بيانات عن سلوك اجلماعة ، ودور العضو املشارك ىف 
   .            حياة اجلماعة 

١٠٩



 

                                                               وميتاز هذا النوع من املالحظة بغزارة البيانات الـىت يـتم جتميعهـا      
                                                                  بواسطته ، ذلك أن مشاركة الباحث ىف حياة اجلماعة متكنـه مـن مالحظـة   
                                                                  جوانب السلوك اخلفية ، وتفهم سلوك أفراد اجلماعة بشكل أدق ، ومبناقشـة  

   .                                                       موضوعات حساسة ال جيرؤ الباحث الغريب عن اجلماعة أن يناقشها 

                                                          إال أن هناك بعض املشكالت املرتبطة ذا النـوع مـن املالحظـة ،      
     حياة                                                                 فالبيانات الىت يتم جتميعها قد تتسم بالتحيز ، وذلك الندماج الباحث ىف 

                                                                   اجلماعة ، كما أن املالحظة املشاركة تتطلب توافر بعض املهارات الدقيقـة ىف  
                                                                 الباحث ، كالقدرة على االندماج ىف اجلماعة دون إثارة شكوك أو خمـاوف ،  

   .                                                ألن اكتشافه قد يؤدى إىل حدوث عواقب يصعب التنبؤ ا 

 Non – Participant Observation     :                   املالحظة غري املشاركة    -     ٢

                                                              وفيها يقوم الباحث بدور املالحظ أو املشاهد بالنسـبة للظـاهرة أو     
   .                                 الدراسة وذلك دون أن يشارك ىف احلدث            احلدث موضوع 

                                                             ومتتاز املالحظة غري املشاركة باملوضوعية لبعد الباحث عـن الظـاهرة     
   .            موضوع البحث 

١١٠



 

  املشكالت اخلاصة باملالحظة:       ً  رابعا   

  

                                حظة هى أنسب األساليب ألغراض حبثـه                          عندما يرى باحث ما أن املال  
                                                              فإنه جيب أن يفكر ىف عدد من القضايا واملشكالت ، وذلـك حـىت تـؤدى    

                                                         الغرض املطلوب منها على أفضل وجه ممكن ، وفيما يلـى توضـيح          املالحظة 
     انظر     . (                                                      لبعض املشكالت والقضايا الىت جيب أن تكون موضع تكفري الباحث 

 :  Kerlinger, 537 - 456  (   

 The Observer     :        املالحـظ    -    أ   

                       مشكلة رئيسة من مشـكالت    –                كما سبقت اإلشارة   –          يعد املالحظ   
                                                                     املالحظة ىف ااالت التربوية والنفسية ، وذلك ألنه جزء مـن أداة القيـاس ،   
                                                                واملالحظ جيب أن يتمثل املعلومات املستخلصة مما الحظه ، مث بعد ذلك يقـوم  

  –                                 لصلة بتلك املالحظات ، فقـد يالحـظ                               بعمل استدالالت عن األبنية ذات ا
     ً         ً                                             طفالً يضرب طفالً آخر ، مث يستنتج من ذلك أن هذا السـلوك ميثـل     –   ً مثالً 

                      أن قدرة املالحـظ علـى     :          ويعىن ذلك   "                السلوك العدواىن   "    أو   "           العدوانية   " 
                                                             عمل استدالالت متثل نقطة ضعف أو قوة ىف إجراءات املالحظـة ، ومـوطن   

                                           الحظ يستطيع بذلك أن يربط السلوك الذى الحظـه                      القوة ىف ذلك هو أن امل
     ً                               عبوراً للفجوة بني السلوك والبناء الذى                                      بأبنية الدراسة أو متغرياا ، ويعد ذلك 

   .                 يتضمن ذلك السلوك 

                                                         أما نقطة الضعف األساسية ىف قيام املالحظ بعمل استدالالت فترجـع    
              إذا كان املالحظ                                                  إىل أنه قد يقوم بعمل استدالالت غري صحيحة مما يالحظه ، ف

١١١



 

               فإن هذا التحيز   –      ً                                         متحيزاً مع أو ضد بعض مسميات الظاهرة موضع املالحظة 
                                                                     سيكون له تأثريه على ما يتوصل إليه من استدالالت ، ومن ناحيـة أخـرى ،   

                    ً     ً             ً                            إذا كان املالحظ موضوعاً متاماً وال يعرف شيئاً عن الظاهرة موضوع الدراسة ، 
                                   نها لن تكون كافية ، ذلك أن مالحظـة                                  فإن مالحظاته لن تكون متحيزة ، ولك

             ومبعـىن ذلـك     :                                                   السلوك اإلنساىن تتطلب معرفة تامة بذلك السلوك ، بـل  
   .      السلوك

                                             أن مشكلة استدالالت املالحظ متثل صـعوبة رئيسـة ،     :          ويعىن ذلك   
                                                                  وهناك مشكلة أخرى ولكنها أقل حدة ، وهى مشكلة تأثري وجـود املالحـظ   

                                    حتمالية سلوك األشخاص موضـع املالحظـة             يالحظه ، وا               ىف املوقف على ما 
                                                                       بطريقة مصطنعة غري طبيعية ، واملثال التقليدى لذلك يتمثل ىف االعتقـاد بـأن   
                                                             املدرس املوضوع حتت املالحظة من قبل من هم أعلى منه سـوف حيـاول أن   

          رمبا علـى    –                                                   يظهر أفضل ما عنده ، فهو سيحاول أن يتصرف بشكل منوذجى 
            ً                                  ن يكون صحيحاً ، إال أننا هنا نغفل نقطة هامـة ،            وهذا ميكن أ  –          غري طبيعته 

  :                                   ً                             وهى أن املدرس لن يستطيع أن يؤدى عمالً ال يستطيع أن يؤديه ، مبعىن آخر 

                                                                       فإنه لن يستطيع أن يسلك بطريقة مل يتعلمها من قبل ، وبناء على ذلك ، فـإن  
                                    ً                            تأثري وجود املالحظ على املوقف يكون حمدوداً ، شريطة أال ينقـل لألفـراد   

                  ً                                            وضع املالحظة انطباعاً بأم موضع تقييم ، وإذا حرص املالحظ على ذلـك   م
                                                                فإن األفراد موضع املالحظة ميكنهم التكيف بسرعة مـع وجـود املالحـظ ،    

   .                   والتصرف بشكل طبيعى 

        ً                                                        وعموماً ، فإنه ميكننا أن منيز ىف أنظمـة املالحظـة أنظمـة تتطلـب       

                             وأنظمة تتطلب درجـات أعلـى      ً     ً                           قدراً قليالً من االستدالل من قبل املالحظ ، 

١١٢



 

                                                                  من االستدالل من قبل املالحظ ، والنوع األول مـن األنظمـة هـو الـذى       

                                                                        يقتصر دور املالحظ فيه على مالحظة ما يقوم الفرد بعملـه أو مـا يقولـه ،    

                                                               وىف مثل هذه احلالة تكون السلوكيات املطلوب مالحظتها حمددة علـى حنـو   
                              وضع عالمة أمام السـلوك الـذى                                     تفصيلى ، حبيث تكون وظيفة املالحظ هى

   .    حيدث 

                           ً      ً                        وأنظمة املالحظ الىت تتطلب قدراً حمدوداً مـن االسـتدالل نـادرة      
                                                               االستخدام ، وعلى العكس من ذلك ، فإن نظم املالحظة الىت تتطلب درجـة  
                                                                    مرتفعة من االستدالل هى الىت يشيع استخدامها ، ورمبا تكون أكثر فائدة مـن  

                                          ع من األنظمـة تكـون السـلوكيات املطلـوب                             النوع األول ، وىف هذا النو
                                                                مالحظتها متضمنة ىف عدد حمدود من الفئات ، وتتطلب عملية التسجيل درجة 

   .                              معينة من االستدالل من قبل املالحظ 

                                                             ومن الصعب أن تعقد مقارنة بـني هـذين النـوعني مـن أنظمـة        

                                                                  املالحظة من حيث املزايا والعيوب ، ولكن ما ميكـن تقدميـه مـن نصـيحة     
                                    ً                           لمالحظ املبتدئ هو أن حياول أن يكـون وسـطاً ىف عمليـة االسـتدالل ،      ل

                                                                  فاستخدام فئات عامة وغامضة وذات درجة حمدودة للغايـة مـن التوصـيف    
                                                                 للسلوكيات املطلوب مالحظتها يزيد من احلمل امللقى على عـاتق املالحـظ ،   
                                                                 ويعىن ذلك أنه لو قام مالحظان أو أكثر مبالحظة نفـس السـلوك ، فـإم    

                                                             فسرونه بطرق خمتلفة ، وعلى العكس من ذلك ، فإن استخدام عدد حمدود   سي
                                 والتحديد ، ولكنه حيد مـن مرونـة                                    ن الفئات يؤدى إىل مزيد من الوضوح م

                                                                  املالحظ ، واألفضل من ذلك بالنسبة للمالحظ املبتـدئ ، وهـو أن يكـون    

   .                     ىف موضع وسط بني النوعني 

١١٣



 

 Validity and Reliability     :               الصدق والثبات    -  ب 

                                       إنه عندما يتزايد العبء التفسـريى علـى     :                     ميكن القول بصفة عامة   
                                          ً                            املالحظ ، فإن صدق املالحظة وثباا يتأثران تبعـاً لـذلك ، وفيمـا يتعلـق     
                                                                    بالصدق، فإن إحدى السمات البسيطة الدالة على صـدق قـوائم املالحظـة    

              نـا تكمـن                                                       هى قدرا على التنبؤ ، وذلك ىف ضوء حمك مالئم ، واملشكلة ه

   .      ىف احملك 

                           إن قائمـة معينـة ملالحظـة      :                  هل ميكننا القـول    :                 فعلى سبيل املثال   
                                       ً       ً                  سلوكيات املعلم صادقة ألا ترتبط ارتباطاً إجيابياً بتقديرات رؤسائه ؟

                                          إىل أن أحد املؤشرات اهلامـة لصـدق مقـاييس      "        كريلنجر   "      ويشري   
                 الىت خنضعها للقياس    ات                            صدق البناء ، فلو كانت املتغري  :                 مالحظة السلوك هو 

                                 ً       ً                         باستخدام إجراءات املالحظة تشكل جزءاً أساسياً من إطار نظـرى ، فالبـد   
   .                                                               عندئذ من وجود عالقة معينة بني املتغري والبناء الذى يتضمن ذلك املتغري 

                                      ً       لو كان اإلطار النظرى موضع االهتمام مبنياً علـى    :                 فعلى سبيل املثال   
                                     إلطار النظرى أن املدرسني الذين يطلبـون                                احلاجات ، فإننا نستنتج من ذلك ا

                                                                   العون بشدة من اآلخرين ، سوف تكون درجام مرتفعة ىف الفئة اخلاصة بــ  

              ولو صحت تلـك    "       الفهم   "                            ، ومنخفضة ىف الفئة اخلاصة بـ   "            عدم التأكد   " 
   .                       ً                             العالقة فإن ذلك يعد دليالً على صدق البناء لنظام املالحظة 

                                       حظة ، فيمكن تعريفه بأنه درجة االتفاق بني                        أما فيما يتصل بثبات املال  
                                                                      املالحظني ، ومن الناحية العملية ، يتم تقدير ثبات املالحظة بإجياد مدى االتفاق 

   .                                                 بني اثنني أو أكثر من املالحظني يقومون مبالحظة نفس املوقف 

١١٤



 

                                                        وميكن مناقشة مشكلة صدق وثبات أدوات املالحظة من زاوية أخرى،   
                                             سلوكية املطلوب إخضاعها للمالحظة ، ذلك أن تلـك                    وهى عدد الوحدات ال

   .                       تعارض بني الصدق والثبات                      املشكلة تؤدى إىل حدوث

   :                     مزايا املالحظة وعيوا

               مزايا ، كما أن   –                                          للمالحظة كأى أسلوب من أساليب جتميع البيانات   
   :                                     هلا بعض العيوب ، ومن أهم مزايا املالحظة 

   .                   كما هو حادث بالفعل                           أا متكننا من تدوين السلوك     -     ١

   .                                                           أا متكننا من التأكد من صحة ما يقرر األفراد أم يقومون بعمله     -     ٢

                                                             تساعدنا على استكشاف سلوكيات ينظـر إليهـا األفـراد موضـع         -     ٣

                                                            الدراسة على أا مسلمات إىل احلد الذى جيعلها ال تلفـت نظـرهم ،   
                   بدراسـة اتمعـات         ً                                    فمثالً عندما يقوم علماء االجتماع واإلنسانيات

                                                              والثقافات املختلفة ، فإم يالحظون أن هناك بعض الظواهر الىت غفـل  
                         عن ذكرها أو اإلشارة إليها   –                                      الرواة من أبناء تلك اتمعات والثقافات 

                                                            ، وذلك ألم ينظرون إليها على أا مسلمات ذات طبيعـة خاصـة ،   
   .                                       لدرجة أا ال تلفت نظرهم ومن مث ال يدونوا 

                                                           أا تساعدنا على استكشاف بعض السلوكيات مبعزل عن قدرة الفـرد      -     ٤
                                     ً                        على التعبري اللفظى ، ويصـدق ذلـك خصوصـاً ىف حالـة دراسـة      

                                                             سلوكيات األطفال ، الذين ال حيبذون التعبري اللفظى عن ما يدور داخل 
   .      عقوهلم 

      عـبري                                                          أا متكننا من دراسة سلوكيات األفراد مبعزل عن رغبتـهم ىف الت     -     ٥
١١٥



 

                                                            اللفظى عن تلك السلوكيات ، ففى بعض األحيان ، يقـاوم األفـراد   
                                                             إعطاء معلومات للباحثني ىف حالة استخدام االستبيانات أو املقـابالت  

   .                العتبارات متعددة 

                                                      وىف مثل هذه احلاالت ميكن للمالحظـة أن تسـهم ىف حـل تلـك       
          املالحظة قد                               وعلى الرغم من أن األفراد موضع  –            ً          املشكالت جزئياً على األقل 

                                                                 حياولون أن يظهروا ىف صورة أفضل من صورم الطبيعية ، إال أن ذلك يعـد  
                                                                     أهون األضرار إذا ما أخذنا ىف االعتبار أم ميكن أن يقدموا لنـا معلومـات   

   .                                                   حمرفة ، لو أخربناهم على االستجابة لالستبيان أو املقابلة 

   :                                             وعلى اجلانب اآلخر ، فإن للمالحظة بعض العيوب ا  

                                                            من الصعب التنبؤ بالوقت الذى ميكن أن حتدث فيه حادثة معينة ، كى     -     ١
                                                             خنضعها للمالحظة ، فقد أوضحنا ىف مزايا املالحظة أـا متكننـا مـن    
                                                             دراسة السلوك كما هو حادث بالفعل ، إال أن املشـكلة أن السـلوك   
                                                         املطلوب مالحظته قد ال حيدث ىف التوقيت الذى نريـده ، وىف نفـس   

                              ال نعرف مىت سيظهر ذلك السلوك ؟       الوقت

                                     لو أراد أحد الباحثني أن يدرس مهـارات    :                 فعلى سبيل املثال                       
                                                               التدريس عند املعلمني ، فالبد أن يتوافر له عدد من املواقف تظهر فيها 
                                                          كل املهارات املطلوب مالحظتها ، وهو األمر الـذى يصـعب حتققـه    

   .              بري من املالحظات                                  بالفعل ، إال إذا قام الباحث بعدد ك

                                                              أسلوبك املالحظة خيضع عادة لفترة زمنية معينة ، فاألحداث التارخييـة      -     ٢
   .                      ال ميكن إخضاعها للمالحظة   –   ً مثالً   –

١١٦



 

                                                              وبطريقة مماثلة هناك بعض األحداث اجلارية الىت قد ال يرغب األفـراد      -     ٣

                                                             ىف أن يتم مالحظتهم عند وقوعهـا ، وكمثـال لـذلك ، ميكـن أن     

                                                          ن السلوك العدواىن ألحد الطـالب جتـاه معلميـه ، أو وجـود        يكو

                                                          مشكلة حادة بني مدير املدرسة وبعض املدرسني ، أو العالقات األسرية 
   .      اخلاصة 

١١٧



 

 أسلوب املالحظة تابع-  ٥

 

                                                            إن علم النفس هو علم دراسة السلوك اإلنساىن وهو ال يعـد بـاألمر   
                       ىن ال يتسم بالثبات حيـث       ً                    ونظراً ألن هذا السلوك اإلنسا  .                 البسيط أو اليسري 

                                                                         يتغري بتغري حالة الفرد وما يطرأ عليها والزمان وما مير منه واملكان وما يشـمل  
   .                       سلوكه من تغيري أمر وارد 

                                                         وحىت نستطيع أن نرصد مثل هذه املظاهر السلوكية ، جيب أن نتعرف 
                                                                 على الوسائل واألساليب القدمي منها واحلديث على حد سواء مبا يسهل علـى  

                                                                ث من مهمته ىف مجع البيانات ومن أمهها االستبيان ، املقابلة ، املالحظة ،      الباح
   :                                                        وفيما يلى سوف نلقى الضوء على املالحظة كطريقة جلمع البيانات 

                                                            تعد املالحظة وسيلة من أهم الوسائل الىت اعتمد عليها اإلنسان مـن  
          كل موضوعى                                                           قدمي الزمن ىف مجع البيانات املتصلة بالبيئة وتسجيلها بترتيب وبش

                                                                وىف ترابط وتناسق هادف ، هذا وجند خمتلف الوسائل األخرى تعتمـد علـى   
   .       املالحظة 

                                                               املالحظة هى إحدى أركان العملية العلمية فالعلم يبـدأ باملالحظـة مث   
                                                                     يعود إليها مرة أخرى لكى يتحقق من صحة النتائج الىت توصل إليها ومع أمهية 

                                     ال يتيسر فيها استخدام هذه الوسـيلة                                 املالحظة إال أن هناك بعض احلاالت الىت
                                                            ىف البحث وهى ىف احلاالت املرضية وكذلك احلاالت الىت يرغب فيها الباحث 
                                                                ىف حراسة أنواع معينة من السلوك كسلوك جنسـى أو بعـض األزمـات أو    
                                                                 اخلالفات األسرية وكذلك ىف املواقف الىت يصعب فيها على الباحث أن يتنبـأ  

   .       راستها                       بأنواع السلوك املطلوب د

١١٨



 

                                                            واملالحظة العلمية ختتلف عن املالحظة غري العلمية بأا تتم عن قصـد  
                                                               وبصورة منظمة ويهدف الباحث من ورائها إىل حتقيق هدف حمـدد الوجهـة   
                                                                     وواضح املواد ورغم تعدد اآلراء الىت تناولت املالحظـة العلميـة بالتعريـب    

   .      علمية                                    ً           واختالفاا إال أنه أمكن استخالص تعريفاً للمالحظة ال

 Scientific Observation     :                    معىن املالحظة العلمية

                                                            هى أداة من أدوات البحث العلمى عن طريقها يتم مجع بيانات حـال    
                                                                     الظاهرة سواء ما يتصل منها بسلوك األفراد الصادر أم تصرفام عن التعـرض  

   .                                                لبعض املواقف الطبيعية أو املصطنعة الىت ميكن مشاهدا 

  

  الحظةوهناك أنواع للم

                            

                            

اخلارجية       العلمية      البسيطة
  املوضوعية

  املقننة    

                            

الذاتية       املنظمة    
التأمل 
  الباطىن

      املباشرة    

  

١١٩



 

  : املالحظة البسيطة:       ًأوال 

                ً                                            ويطلق عليها أيضاً املالحظة املباشرة وعلى الرغم من أـا ال ختضـع     
                                                       ى وما يتضمنه من صور مبسطة من املشاهدة واالستماع إىل إـا             للضبط العلم

                                                                   تفيد ىف الدراسات االستطالعية وهذا النوع من املالحظة إمنـا يـتم بإحـدى    
   :       طريقتني 

   :                    املالحظة بدون مشاركة    -    أ   

                                                         وهى ال حتتاج من املالحظة أكثر من مشاهدة وتتبع سلوكيات األفراد   
                                      إىل حوار معني دون ظهور القائم باملالحظـة                               جتاه موقف اجتماعى أو االستماع

                                                                     ىف املواقف وبالتاىل ال يشارك األفراد فيما يقومون به من أعمال أو أنشطة مب ال 
                                                                  يعمل على أن يتغري سلوكهم الطبيعى أو التلقائى إىل سلوك تصنعى مرغـوب  

   .        ً اجتماعياً 

   :                 املالحظة باملشاركة    -  ب 

                            املـراد مالحظتـهم ىف حيـام                                    وفيما يقوم الباحث مبشاركة األفراد   
                                                               ومشاعرهم وأنشطتهم وكأنه فرد من هذه اجلماعة خاصة لنفس الظروف الىت 
                                                             ميرون ا حىت ال يكتشفوا أمره وقد حيدث أن يكشف عن الظروف الىت ميرون 

                    شخصية وخاصة عنـدما                                          ا حىت ال يكتشفون أمره وقد حيدث أن يكشف عن 
                                   حظة العديد من املشـاكل الـىت ميكـن                                    تألفه اجلماعة وىف هذا النوع من املال

   :                  اختصارها فيما يلى 

                                         كيف ومىت يقدم للجماعة الىت يقوم مبالحظتها ؟    -     ١

                  ما يقوم مبالحظته ؟    -     ٢

١٢٠



 

   .                      مىت يقوم بتدوين مالحظته     -     ٣

                                                            كيف يقوم بتسجيل بيانات دقيقة ، وخاصة بعد مـرور وقـت علـى        -     ٤
          مالحظته ؟

   :   ة             املالحظة املنظمـ   :         ً ثانياً

                                                           يتطلب هذا النوع من املالحظة ضرورة توافر التحديد الدقق والضبط   
                                                                       العلمى من قبل القائم باملالحظة ويتم إجراءها إما ىف مواقف طبيعيـة يتعلـق   
                                                              خالهلا املالحظون على حريتهم أو سجيتهم أو مالحظة تصرفام ومشـاعرهم  

                ذا ما لوحظـت ىف                                                     حيال مواقف مصطنعة ، وملا كان الكثري من الظواهر تتغري إ
                                                     ً             ظروف مستحدثة األمر الذى يوضح أنه كلما كان املوقف طبيعيـاً كلمـا أمت   

   .                                   رصد الظواهر الىت يتم مالحظتها بالدقة 

   :                                          ومن أسس هذه الطريقة املنظمة واملخططة ما يلى   

   .                                    حتديد عدد األفراد الذين سيقوم مبالحظتهم     -     ١

   .  ً      ً داً دقيقاً                                  حتديد جانب السلوك موضع الدراسة حتدي    -     ٢

   .                                                      ختصص الباحث ووعيه لعمله حىت ال خيلط بني ما حيدث وبني تفسريه له    -      ٣

   .                                    أن نقوم مبالحظة بدون أن يشعر ا املالحظ     -     ٤

                                                     ً        أن يقوم باملالحظة املنظمة أكثر من باحث حىت إذا أغفل واحداً منـهم      -     ٥
          قـاريرهم                                                       عما حيدث يسجله اآلخر وىف النهاية يأخذون ما تتفق عليـه ت 

   .               وينبذون الباقى 

   :                املالحظة العلمية   :         ً ثالثاً

                                                            وتعىن املالحظة املنهجية املقصودة وهى توجـه انتبـاه الباحـث إىل      
١٢١



 

                                                               الظروف والوقائع لكشف ما يربط بينهم من حاالت وعالقات مستقرة هـذا  
                                                                ونستعني بأدوات علمية لتسجيل وقياس الظواهر حلل الدراسة وهناك ما جيب 

   :                       استخدام املالحظة العلمية              مراعاته عند

   :                        املوضوعية ىف مجع البيانات    -     ١

                                                          حيث جيب أن نعرف كل ما نـود معرفتـه ومالحظتـه وتسـجيله       

        ً      ً                                                           تعريفاً دقيقاً ففى هـذه احلالـة يـزود املالحـظ بقائمـة تشـتمل ألـوان        

                                                                    السلوك املراد مالحظتها أو يزود جبـد وال تسـجيل مبثـل مـرات تكـرار      

                                               أمكن دراسة منو األطفال وتسجيل الكثري مـن ألـوان                    حدوث الظاهرة وقد 
                                                               نشاطهم احلركى واملعرىف واالجتمـاعى مـن خـالل بطاقـات املالحظـة      

                                                                   وقد أفادت هذه األساليب املنظمة ىف قياس التغريات بطريقة موضوعية بعيـدة  
                                                                 عن االعتماد عن الذاكرة فقط أو األهواء اخلاصة ىف مالحظة ألوان سـلوكية  

   .         دون أخرى 

   :                 الفرضية واملوضوع    -     ٢

                                                       حيث تتطلب املالحظة املنظمة ضرورة حتديد جوانب النشاط الـذى    
                                                             جيب مالحظته وحتديد األهداف الىت من أجلها استخدام أسـلوب املالحظـة   
                                          ً       ً               ويعترب حتديد األهداف وحتديد جوانب السلوك أساساً ومقوماً مـن مقومـات   

                       تبعد عـن االرجتاليـة                                               األسلوب العلمى ىف البحث والدراسة بصفة عامة وحىت
   .                                 والعفوية ىف الدراسة من ناحية أخرى 

   :              تدريب املالحظني    -     ٣

                                                        حيث يتطلب إجراء املالحظة املنظمة ضرورة تدريب مـن يقومـون     
                                                                      باملالحظة حبيث يتعودوا املوضوعية وينمو لـديهم أسـلوب النقـد الـذاتى     

١٢٢



 

                   ير كلها تعد من أهم                                                   وهلذا فإن جداول املالحظة وقوائم املراجعة ومقاييس التقد
   .                                                    األدوات الىت ميكن االعتماد عليها ىف عمليات املالحظة املنظمة 

   :   )              التأمل الباطىن   (                املالحظة الذاتية    :         ً رابعاً

                                                               وفيها يتم مالحظة الفرد للعمليات النفسية الىت تدور بداخله أى تأمل   
       ل ووصف                                                        الفرد ملا جيرى ىف عوره من احساسات وانفعاالت دف حتليل أو تأم

                                               وتعد طريقة حبثية ميكن االعتماد عليها كلية ىف دراسة   .                   تلك احلاالت املختلفة 
                                                                    خمتلف الظواهر حمل اهتمام علماء النفس وخاصة إن ما توصلت إليـه نتـائج   
                                                                    البحوث الىت استخدمت التأمل الباطىن اتفقت مع النتائج الىت أسـفر عنـها   

   .                         التجريب واملالحظة املوضوعية 

   :   )         املوضوعية   (              الحظة اخلارجية   امل   :         ً خامساً

                                                         وخالهلا يتم مالحظة منظمة للسلوك الظاهرى للفرد وبـذلك فهـى     
                                                               ليست جمرد مالحظات عابرة ولكنها تنفيذ وفق خطة موضوعية حبيـث يـتم   
                                                                تسجيل هذه املالحظات بشكل منظم ملعرفة العالقات بني الظواهر عامة ولذلك 

                           دى صدق وصحة البيانات الىت مت                                     فهى عرضة للتمحيص والتحرى للتأكد من م
   .                            رصدها عن الظاهرة أو الظواهر 

   :                   املالحظة غري املباشرة   :         ً سادساً

                                                            ونلجأ إليها عندما تقتصر الضرورة دراسة ظاهرة كانت موجـودة ىف    
                                                                 حقبة زمنية سالفة ، ومن مث ينقب الباحث ىف بعـض الوثـائق والسـجالت    

                               تعانة ـا ىف دراسـته لوصـفها                                          التارخيية الىت تزخر برصد هذه الظاهرة لالس
   .        وتفسريها 

١٢٣



 

   :                املالحظة املقننـة   :         ً سابعاً

                                                           وفيها حيدد املالحظ ملا يريد بالتحديد معرفته ملالحظة جوانب السلوك   
                                                                   املراد دراسته ومن أشهر التكتيكات املستخدمة ما يعـرف باسـم كراسـات    

      عـام                                                              املالحظة ، وفيما يلى منوذج لكراسة مالحظة أعدها عمـاد إمساعيـل  
                                                       م لتقدير مسات الشخصية ومميزات السلوك االجتماعى قسمت هـذه      ١٩٦٣

   :                     الكراسة إىل ستة أقسام 

   .                                        يشتمل على بيانات عامة ومعلومات عن األسرة     :               القسم األول

   .                                               يتضمن بيانات احلالة اجلسمية والصحية والفسيولوجية     :                    القسم الثاىن      

                                     ت عـن القـدرات العقليـة والـذكاء                   حيتوى على بيانا    :                   القسم الثالث    
   .   اخل   …          والتحصيل 

                                             يتضمن جمموعة السمات الشخصية ومميـزات السـلوك       :                    القسم الرابع     
   .         االجتماعى 

                                                        ويعد األساس ىف هذه الكراسة ويقوم ىف هذا القسم مبالحظة السلوك   
                                                           مبوجب مخس تقديرات وتنبه كل مسة من مسات الشخصية وكذا لكل سـلوك  

   :                                      فيما يلى ثبت ذه السمات وأنواع السلوك            اجتماعى ، و

       .                      العناية باملظهر اخلارجى     -     ١

   .        املبادأة     -     ٢

         .               الثبات االنفعاىل     -     ٣

   .      الضبط     -     ٤

           .     املرح     -     ٥

   .                                        املشاركة الوحدانية اإلجيابية ىف حالة السرور     -     ٦

١٢٤



 

   .    فسى                                         املشاركة الوجدانية اإلجيابية ىف حالة األمل الن    -     ٧

   .                                           املشاركة الوجدانية اإلجيابية ىف حالة األمل اجلسمى     -     ٨

   .                                        املشاركة الوجدانية السلبية ىف حالة السرور     -     ٩

   .                                            املشاركة الوجدانية السلبية ىف حالة األمل النفسى     -  ١٠

   .                                           املشاركة الوجدانية السلبية ىف حالة األمل اجلسمى     -  ١١

   .            ية العاطفية                          االعتماد على الغري من الناح    -  ١٢

   .                  االجتماع مع اآلخرين     -  ١٣

   .                                 القدرة على تكوين عالقات مع اآلخرين     -      ١٤

         .           رعاية الغري     -  ١٥

   .           حب االستطالع     -  ١٦

       .               امليل إىل التملك     -  ١٧

   .        التركيز     -  ١٨

     .                         الرغبة ىف املرح وحب الظهور     -  ١٩

   .        القيادة     -  ٢٠

         .        السيطرة     -  ٢١

   .       الطاعة     -  ٢٢

         .             لعدوان املادى  ا    -  ٢٣

   .               العدوان اللفظى     -  ٢٤

         .       اآلثـار     -  ٢٥

   .        املنافسة     -  ٢٦

         .       الغـرية     -  ٢٧

   .      احلماس     -  ٢٨

١٢٥



 

         .        الشجاعة     -  ٢٩

   .        املثابرة     -  ٣٠

       .              اإلحساس بالنقد     -  ٣١

   .            تقدير الذات     -  ٣٢

    ).       متنوعات (                                   ويشتمل على جمموعة من املالحظات العامة    :               القسم اخلامس

                                                 ويشتمل على النواحى املالحظة كاالضـطرابات النفسـية      :         لسادس         القسم ا
   .                                 الىت لوحظت على الفرد موضوع املالحظة 

   :                      من مميزات هذه الكراسة

                                                             صياغة السمات فيها بطريقة إجرائية مما يسهل على املالحـظ عمليـة     
                                                             التقومي كذلك أمام كل مسكة مخس بدائل أو رتب حبيث يتمكن املالحظ مـن  

                                                        هذه الصفة أو شدا وحني تطبيق هذه الكراسة البد وأن تسـتمر             حتديد درجة
                           ً                                       فترة املالحظة ملدة طويلة نسبياً حيث تتاح للمالحظ الفرص الكافية ملالحظـة  

   .                                        الفرد وتقومي السلوك لديه من أكثر من موقف 

   :               قواعـد املالحظة

   :                                                       لكى تكون املالحظات دقيقة وصادقة جيب إتباع القواعد التالية   

                                   وذلك بناء على أهداف املشـكلة الـىت     :              ً         التخطيط مسبقاً للمالحظة     -     ١
                     ً                                     تدرسها وجيب الفصل متاماً بني ما نالحظه من سلوك وأيـة تفسـريات   
                                                           ميكن استنتاجها من املالحظة على أن جييب الباحث قبل البدء ىف مجـع  

   :                                                 البيانات على السؤالني التاليني عند التخطيط للمالحظة 

          املالحظة ؟            ما الغرض من     -    أ   

                            ما السلوك الذى جيب مالحظته ؟    -  ب 

١٢٦



 

                                  األهم وهو املرتبط مباشرة مبا نالحظـه                    والسؤال الثاىن وهو                     
                                                           ولذلك جيب حتديد أنواع السلوك املراد مالحظتـه ، وتعريـف هـذا    

                          وهلذا من األفضـل اسـتخدام     .              ً        ً             السلوك تعريفاً إجرائياً يسهل تسجيله 
                              ى تسجيل املالحظات ورغم إن أدوات                          بعض األدوات الىت تساعدنا عل

                                                               املالحظة ليست اختبارات باملعىن التقليدى إال أـا ميكـن أن تعطينـا    
   :                    بيانات تتعلق مبا يلى 

   .                        الفروق الفردي بني األفراد    *  

                                                       عمل تنبؤات عن السلوك ىف املستقبل ولذلك فمـن الواجـب أن      *  
   .          ً                      نعرف مسبقاً ماذا نالحظ وكيف نالحظه 

                                                    على نوع أو نوعني من السلوك فقط ففى فصل قد يزيد عـدد           التركيز    -     ٢
     ً                                    طالباً يستحيل مالحظة كل أنواع السلوك احلادث     ٣٠               الطلبة فيه على 

                                                 ولكى يستطيع الباحث أن حيصل على بيانات دقيقـة إذا    .          ىف وقت ما 
                       وقد يعتقـد الـبعض أن     .                                    ركز على نوع واحد أو نوعني من السلوك 

                                     لسلوك يترتب عليه عدم االنتباه ألنـواع                           التركيز على نوع واحد من ا
                                                            أخرى مهمة من السلوك إال أن السلوك إذا كان ميثل خطأ فإنه سـوف  
                                                              يتكرر وإذا مل حيدث إال مرة واحدة قلنا أن نفترض أنه غري هام ولكـن  
                                                      ىف نفس الوقت جيب أن يكون الباحث على حذر من بعض األحـداث  

   .         وك الفرد                                     غري املتوقعة الىت قد تكون مهمة ىف فهم سل

                                                    استخدام صفات واضحة غري غامضة حىت تكون املالحظة حمددة نصف     -     ٣
           ً      ً                                         السلوك وصفاً سليماً ومن هنا أمهية تعريف السلوك املرغوب مالحظته 

                            لوك ظـاهر قابـل للمالحظـة          ً        ً                  تعريفاً إجرائياً حىت ميكن حتويله إىل س
   .       املباشرة

١٢٧



 

                 أنـواع السـلوك                                ً              أن يكون كل سلوك مالحظة خمتلفاً عما أداه مـن     -     ٤
                                                       األخرى وذلك أن تدخل أنواع السلوك جيعل من الصـعب وصـفها   
                                                             وتصنيفها والتعريف اإلجرائى يساعد على جتنب التداخل بـني أنـواع   

   .               السلوك املختلفة 

                    ً                                      أن يكون الباحث واعياً مبا حيدث من أخطاء املالحظة الىت حتدث نتيجة     -     ٥
                         لتفـادى هـذا اخلطـأ أو                                          الختبار أوقات معينة تالحظ فيها السلوك ول

                                                           اإلقالل منه البد من مالحظة نفس الفرق ىف أوقـات وأيـام خمتلفـة    
                      ً                     ً                    فتالحظ ىف اليوم األول مثالً الساعة التاسعة صباحاً وىف اليـوم الثـاىن   
                    ً                                          ً الساعة العاشرة صباحاً وبعد يومني آخرين تالحظه الساعة الثانية ظهراً 

   .      وهكذا 

                             وثها مباشرة إذا كان من املقدر                            تسجيل وتلخيص املالحظات عقب حد    -     ٦
   .                         تسجيل السلوك أثناء حدوثه 

                                                         أن خيتار الباحث من يالحظه ىف كل مرة فاالختصار على عدد حمدد من     -     ٧
   .                                              األفراد كل مرة جيعل املالحظة أيسر وأسهل ىف تسجيلها 

                                          ً                      تأجيل تفسري السلوك إىل ما بعد البيانات فكثرياً ما يترتب على حماولـة      -     ٨
   .                          ث تفسري السلوك أثناء حدوثه      الباح

                             ً           ً                       أال يظهر الباحث أنه يالحظ سلوكاً ما أو فرداً فعندما يعلم الناس أم     -     ٩
   .                                    حتت املراقبة يتصرفون بطريقة غري طبيعية 

١٢٨



 

   :               آليـات املالحظة

                                                           تتم املالحظة العلمية ىف املراحل األوىل للبحث العلمى مبا يفيد ىف مجع   
                                           هرة حمل الدراسة هذا وجند أن املالحظة تعتمد على                         بيانات صادقة عن حال الظا

                   ً                                                عدد من اآلليات وطبقاً لنوعية وطبيعة الظاهرة حمـل البحـث أو املوضـوع    
                                                                        املالحظ فإنه حيدد الوسيلة أو اآللية املناسبة فإذا ما استعان الباحث باملالحظـة  

     الحظة                                                               البسيطة فإنه يعتمد على جمرد احلواس اخلمس أما إذا جلأ إىل استخدام امل
                                                                     العلمية فإنه يعتمد إىل استخدام األدوات يستطيع الوقوف علـى مـا تكنـه    

        آليـات                                                            الظاهرة من سلوكيات أو مواقف أو مظاهر وذلك باالستعانة بإحدى 
   :                                        املالحظة أو أكثر وهذه اآلليات تتمثل ىف اآلتى 

       .      احلواس     -     ١

   .                       األدوات واألجهزة املساعدة     -     ٢

       .                الوسائل املعينة    -     ٣

   .                 الوثائق التارخيية     -     ٤

   :                          ومن الوسائل املعينة ما يلى   

     .                  املذكرات التفصيلية     -    أ   

   .                   الصور الفوتوغرافية     -   ب

       .       اخلرائط     -  جـ

   .               استمارات البحث     -   د  

       .            نظام الفئات     -  هـ

   .               مقاييس التقدير     -   و  

   .                    املقاييس السسيومترية     -   ز  

١٢٩



 

                                       ن تتبع من القيـام باملالحظـة املباشـرة              ً              وهناك أيضاً إجراءات البد أ  
   .                       ً واملالحظة غري املباشرة أيضاً 

   :                        إجراءات املالحظة املباشرة

                                                            تتطلب املالحظة العلمية املقصود املباشر سواء احملددة أو غري احملـددة    
   .                                                        إجراءات تتضمن دقتها وداللتها بالنسبة للمشكلة موضوع البحث 

   :                 ومن هذه اإلجراءات   

   :               ستمارة املالحظة       إعداد ا    -     ١

                                                          وهذه االستمارة حتدد للباحث ما سيقوم مبالحظته ىف املواقـف الـىت     
                                  ً                               يدرسها وتكون هذه االستمارة عامة جداً أى تتضمن فقط جوانب رئيسـية ىف  
                                                              الدراسات االستطالعية الىت جترى فيها مالحظات غري حمددة وتكون االستمارة 

                          لباحث مبالحظته ىف الدراسـات                                        حمددة أى تتضمن عناصر تفصيلية ملا سيقوم ا
   .                     الوصفية أو التجريبية 

                                                           ففى احلالة األوىل قد تتضمن االستمارة جوانب مثل الشـكل العـام     
   .   اخل     ...                                           للقرية فاخلصائص الفيزيقية االستجابة للغرباء 

                                                                 أما ىف احلالة الثانية فتكون العناصر حمددة مثل عدد أدوار املرتل ، فناء   
   .   اخل     ...                ت ، املواصالت ا                    املرتل ، اتساع الطرقا

                            ً                               وكلما كانت املشكلة أكثر حتديداً كلما كانت عناصر املالحظة أكثـر    
   .     ً        حتديداً بالطبع 

   :               تسجيل املالحظات    -     ٢

                                                             البد للباحث من أن يسجل مالحظاته بدقة بقدر اإلمكـان وأن مييـز     

١٣٠



 

       األشياء                                                          ىف هذا التسجيل بني الوصف املوضوعى ملا يالحظه وبني انطباعاته عن 
                                                                 أو األحداث الىت يالحظها وتعتمد كيفية التسجيل على طبيعة املوقف الـذى  

   .                  يالحظه من جهة أخرى 

   :                       التأكد من صدق املالحظات

               ً                                         إن اإلنسان دائماً عرضه للخطأ ىف مالحظاته سواء على جمرد الوصف   
                 ً                كما أنه عرضه أيضـاً للخلـط بـني      .                                 أو على مستوى االنطباعات عما يراه 

   .                           وضوعى وبني انطباعاته عم يصف         الوصف امل

                    ً                                     ولذلك فإنه البد دائماً من التأكد من صدق مالحظات الباحث عـن    
                                                                 طريق مقارنتها مبالحظات خرية من الباحثني أو عـن طريـق تكـرار هـذه     
                                                                 املالحظات أكثر من مرة كما جيب على الباحث أن حيدد بدقة معىن العبـارات  

   .                     الىت يستخدمها ىف الوصف 

   :                 حظة غـري املباشرة           إجراءات املال

                                                 الباحث للحصول على هذه املالحظات غري املباشـرة أدوات          يستخدم  
                                                             علمية دقيقة ختتلف باختالف مصدر هذه املالحظات وسوف نتحـدث عنـها   

   :                  بالتفصيل فيما يلى 

   :                        بالنسبة للمصادر املسجلة    -     ١

                                                           مثل تاريخ البيان واملذكرات واخلطابات والوثائق والسجالت يستخدم   
                                                                  الباحث ما يعرف بأداة حتليل املضمون حيث يطلع الباحث على وثيقة يقـوم  
                                                           ً           باستخدام املادة الىت تفيده ىف اإلجابة على مشكلة البحث منها تبعـاً ألبعـاد   
                                                                     حتليله حيددها إما قبل أو بعد اإلطالع على الوثيقة مثال ذلك إذا كان الباحث 

١٣١



 

                           تماعية واالنتمـاء الطبقـى                                             بصدد دراسة مشكلة مثل العالقة بني التنشئة االج
                                                                       موعة من األدباء وبني مضمون أعماهلم األدبية وما تغري عنـه القـيم فإنـه    

  )          إن وجـد    (                                                      يطلع على تاريخ حياة هؤالء األدباء كلما سجلوه ىف مذكرام 

                                                                       ويستخلص منها معلومات خاصة بأبعاد معينة مثل مهنة الوالدين والعالقة بينهم 
                  ً                               ها الذى أصبح أديباً فيما بعد والتجارب الشخصية الىت                     وأسلوب ترتيبها ألبنائ

   .   اخل     ...                            مر ا كنوع تعليمه وصداقاته 

                                                           مث يقوم باإلطالع على الروايات أو القصـص الـىت كتبوهـا لكـى       
                                                                     يستخلص منها القيم واملثل االجتماعية الىت تدعو إليها هذه الروايـات عـن   

   .                                        طريق حتليل شخصيات ومواقف الرواية املختلفة 

   :                         بالنسبة للمصادر البشرية    -     ٢

                                                            وفيها يستخدم الباحث أسلوبان رئيسيان جلمع املادة مـن املصـادر     
   .                             البشرية مها االستبيان واملقابلة 

   :                             إجراءات تعمل على حناج املالحظة

      ً                                                    نظراً الختالف وجهات النظر حول إدراكنا ملا نشاهده من أحـداث    

                ً                     لعابرة ختتلف متاماً عن املالحظة العلميـة                                   أو وقائع إمنا يؤكد على أن املالحظة ا
                        عليهـا الدقـة وتكسـب       ى         علمية تضف                        فيها القائم باملالحظة أسس          الىت يتبع 

                لك جيب أن يتبـع                                                   الباحث اإلدراك الواعى جلوانب الظاهرة الىت يالحظها ولذ
   :                             مهمة قيامه باملالحظة بنجاح منها                      إجراءات تعمل على إجناز   ة          الباحث عد

                وتسجيلها لـذلك           إلجرائها                          املالحظة حتتاج إىل مران وختطيط     ً    نظراً ألن     -     ١
   .                                               جيب أن يكون الباحث ذا خربة كافية مع طول ممارسة هلا 

١٣٢



 

                           ً                                جيب أن حيدد جمال مالحظته وفقـاً لألهـداف املوضـوعة للدراسـة         -     ٢

   .                                                      الىت بدورها متكنه من التحقق من صحة الفروض املطروحة للبحث 

                                       ثل لتسجيل مالحظاته بشكل مـنظم مبرتـب                     أن يتخري األسلوب األم    -     ٣

   .                          ً                          وىف نفس الوقت ال يستغرق وقتاً حىت ال حتيد املالحظة عن هدفها 

                                                                إذا كان معايشته ألفراد البحث يفيد فيجب أن يلتزم مبا متليه األفـراد      -     ٤
                                                          ويشاركهم ىف أعماهلم وأنشطتهم حىت ال تدخل الريبة والشك من أمره 

                                     ألنه عندما تكتشـف شخصـيته جنـد أن                        ىف نفوس األفراد املالحظني
   .                                               سلوكيات األفراد تتغري من شكلها الطبيعى إىل املتصنع 

                                                             باندماج القائم باملالحظة ىف أنشطة اجلماعة تعمل على إرجاء تسـجيل      -     ٥
                                                          املالحظات مبا جيعل بعضها عرضة للنسيان أو عدم تسلسل أو ترتيـب  

   .                   حدوثها عند تدوينها 

                                              ث بني تدوين املالحظات وبني ما يتطلبه املوقف الـذى                أن يوائم الباح    -     ٦
                                                          يالحظه لتركيز انتباه ، فقد تؤدى املالحظة املتعمقة إىل كشف دالالت 

   .                                         أو مناذج غري متوقعة لبعض أمناط السلوك احلادث 

   :              مميزات املالحظة

                                                           لعدم معرفة األفراد املالحظني بأم مراقبون أو حتت املالحظة أن يرصد     -     ١
                                                       ام وحتركام وهو على طبيعتهم دون أو تكلف أو حيطة كما قد     تصرف

   .                               حيدث مع أدوات مجع البيانات األخرى 

                                                             إمكانية مجع بيانات تتصل بسلوك األفراد حيال بعض املواقف الطبيعية     -     ٢
                                                         الىت يتعرضون هلا حيث ميكن مالحظة الظاهرة حمل البحث دون عنـاء  

   .                وقت حيدده الباحث                                 كما أنه ميكن تكرار إجراءها ىف أى

١٣٣



 

                                                               ميكن إجراءها على عدد قليل من األفراد مقارنة بأدوات مجع البيانـات      -     ٣
   .      األخرى 

                                                        تسمح جبمع البيانات خالل مواقف سلوكية وتسجيل مظـاهر هـذا       -     ٤
   .                 السلوك وقت حدوثه 

                                                                 تفيد ىف مجع بيانات قد يبدى فيها أحـد األفـراد مقاومـة الباحـث         -     ٥

                                                  مثل هذه األسئلة إىل مـا بعـد أن تتوطـد الصـلة                  حيث يرجى طرح 

   .           فيما بينهم 

                                                            تعتمد املالحظة األولية على احلواس رغم ذلك فليس هناك ما مينـع أن      -     ٦
                         ً                                  يستعني الباحث مب جيده مناسباً من أدوات ووسـائل أخـرى مب يـربز    

   .                           الظاهرة ويساعد على تسجيلها 

                          لدراسة والعالقة بني املـدرس                                   تساعد املالحظة اجلادة وتسجيلها خالل ا    -     ٧
                          املتعددة على إعادة تشـكيل     ي                                 والطلبة وكذلك ىف مواقف األداء املهار

   .                                         الفرق الرياضية وإعادة ختطيط برامج التدريب 

                                                             تعترب أكثر األدوات مالئمة لدراسة الظواهر بشـكل موسـع يفـوق        -     ٨

                                                           ما تتميز به األدوات األخرى فاملالحظة تستطيع مالحظـة مـا حيـيط    
                             ً                              بالظاهرة من جوانب حيث أن بعضاً من السـلوك اإلنسـاىن ال ميكـن    

   .                                                      دراسته أو رصده والوقوف على درجته أو مداه إال عن طريقها 

   :             عيوب املالحظة

                                                            عندما يدرك أو يشعر األفراد أم حتت املالحظة فإم يعمـدون علـى       -     ١
   .                           ذيب سلوكهم وتعديل تصرفام 

١٣٤



 

                                        سلوك معني ورصده إال إذا كان الباحث متواجد                    ال ميكن التنبؤ حبدوث    -     ٢
   .            أثناء وقوعه 

                                                           تدخل عوامل خارجية كالطقس وقدرة الباحث على احتـواء املوقـف       -     ٣
                                                       املالحظ وشخصيته وفلسفته ىف إجراءات املالحظة ولـذلك جيـب أن   
                                          ً                     يتحرر الباحث من وطأة التأثري أو التميز خمبئاً رؤيته الشخصى ىف تفسري 

   .        الظاهرة 

                                                          حيكم املالحظة املكان والزمان الذى حتدث فيه الظاهرة ومن مث مضـى      -     ٤
   .                                            قاصرة عند متابعة ظاهرة مماثلة ىف أماكن متفرقة 

                                                             تعتمد املالحظة على سالمة حواس القـائم باملالحظـة ولـذلك قـد         -     ٥

   .                                ال تصيب ىف متابعة احلدث أو الظاهرة 

                              ة عنـدما خيلـط بـني حتديـد         ً                           كثرياً ما خيطئ القائم باملالحظة وخاص    -     ٦

   .                              ما يالحظ وتفسريه للظاهرة احلادثة 

   .                                                    ال تفيد املالحظة ىف الوقوف على بعض األحداث اخلاصة باألفراد     -     ٧

         رؤاهـم                                                        مع تعدد القائمني باملالحظة فإن رصد الظاهرة ينبـأ بتعـدد       -     ٨
   .                                            فتتضارب البيانات الىت يتم تسجيلها فيما بينهم 

                                                  كون للعقل الباطن من تأثري على تسجيل املالحظات بشـكل      ً     كثرياً ما ي    -     ٩
                                                            مغاير فقد ينفى الباحث وجود حدث معني بتجاهل ما ال يريد ويربز ما 

   .                                يتمشى مع ميوله واجتاهاته الشخصية 

١٣٥



 

 االختبـارات  -  ٦

 

                                                          يستخدم البحاث ىف مجع بيانام باإلضافة إىل االستفتاءات واملقابالت 
           ً                               كثرها شيوعاً االختبارات ومقـاييس التقـدير                           الشخصية أدوات أخرى ومن أ

                             ولقد وضع البـاحثون ىف اـال     .                                     املتدرجة واملقاييس السوسيومترية وغريها 
                                                        ً          التربوى والنفسى واالجتماعى مئات من هذه األدوات كمـا أن كـثرياً مـن    
                                                               الباحثني يصممون بعض هذه األدوات بأنفسهم ، وحتتـوى كتـب القيـاس    

                      كما حتتوى علـى حتليـل     .                     لعديد من هذه األدوات                     ً  النفسى والتربوى وصفاً ل
                                                                      ملكوناا وتقومي بني مزاياها ونواحى القصور فيها وحدود استخداماا التربوية 

   .         والنفسية 

                                                           وتستهدف بعض هذه األدوات قيـاس القـدرات العقليـة العامـة     
                                                                   كاختبارات الذكاء واالستعدادات العقلية اخلاصة كاالختبارات الـىت تقـيس   

                                                             والقدرة العددية والقدرة املكانية والقدرة امليكانيكية والقـدرة         للغوية         القدرة ا
        ويستهدف   .                                                              الكتابية والقدرة على االستدالل والقدرة الفنية والقدرة املوسيقية 

                                                              البعض اآلخر قياس مستوى التحصيل سواء أكان ذلك ىف صورة معلومات أو 
                     يات واملواد االجتماعية                                                 مهارات كاختبارات التحصيل املقننة ىف العلوم والرياض

   .                                واللغات وغريها من املواد الدراسية 

                                                           وعلى الرغم من أن هذه االختبارات سواء أكانت تقيس اسـتعدادات  
                                                                   عقلية أو معلومات تكشف وحتدد لنا مسـتوى األداء أو التحصـيل الـراهن    
                                                                    لألفراد موضع الدراسة إال أا متكن الباحث من التنبؤ باستعدادات األفـراد  

   .                                          ح ىف جماالت معينة مل تتح هلم خربا بالقدر الكاىف      للنجا

١٣٦



 

                                                            ويتوافر ىف جماالت البحوث التربوية والنفسية جمموعـة أخـرى مـن    
           التعليمـى                                                            االختبارات واألدوات الىت تقيس ميول األفراد حنو ألوان النشـاط 

  ،                             بارات تقيس االجتاهات االجتماعية                 ً    ، كما تتوافر أيضاً اخت                   وأنواع املهن املختلفة
                                                                   ى أا حتاول أن تتعرف على أمنـاط اسـتجابات القبـول أو الـرفض إزاء      أ

    ً                               وفضالً عن ذلك فثمة أدوات لقياس القيم   .                              موضوعات اجتماعية جدلية معينة 
        وهنـاك    .                                                         الىت يعتربها بعض الباحثني جتمعات تنتظم حوهلا االجتاهات املختلفة 

             لفرد مع نفسه                                                    جمموعة أخرى من األدوات واالختبارات تستهدف قياس توافق ا
                                                                ومع اتمع الذى يعيش فيه ، كما تستهدف قياس مسـات الشخصـية علـى    

   .        اختالفها 

                                                          واالختبارات النفسية والتربوية أدوات صممت لوصف وقياس عينـة  
                                  وقد تستخدم االختبارات وما تسفر عنه   .                              من جوانب معينة للسلوك اإلنساىن 

               كميـة كأسـاس                                                  من أوصاف موضوعية مقننة للسلوك ، موضوعة ىف صـور  
                                                    ً       ً      للمقارنة بني شخص وآخر أو بني شخص ومجاعة باعتبارها إطاراً مرجعيـاً أو  

                                   واختبـارات االسـتعدادات العقليـة      .       ً                         معياراً ، أو بني مجاعة ومجاعة أخرى 
       الظروف            وىف ظل أفضل   .             ً                                 والتحصيل مثالً تقيس أفضل أداء يقدر عليه األفراد 

                  وتستخدم االختبارات   .     مطى                                         حتاول اختبارات الشخصية أن تقيس السلوك الن
                                                                   عامة كما سبق أن أوضحنا لوصف السلوك الراهن وقياس ما يطرأ عليها مـن  
                                                                       تغري نتيجة لتعرضها لعوامل ومؤثرات تؤثر فيها وللتنبؤ بالسلوك املقبل علـى  

   .                  أساس األداء الراهن 

                                                            وتستخدم االختبارات التربوية والنفسية ىف التجارب الـىت جتـرى ىف   
              ولوصف مسـتوى    .                                     بني اموعة التجريبية واموعة الضابطة            ل للتسوية    الفص

                                       ً                          التحصيل قبل تطبيق طرق معينة للتدريس مثالً يقصد وضعها موضع التجريب، 
١٣٧



 

                                                                    ولقياس متوسط التحسن ىف التحصيل نتيجة لتأثري العامل التجريىب أو املستقل، 
   .                                           ولتقدمي الفاعلية النسبية هلذه الطرق املستخدمة 

          ً                                  بارات أيضاً ىف الدراسات الوصفية لتحديد ووصـف              وتستخدم االخت
                                      فهى تساعدنا على املقارنة بني مستوى حتصيل   .                          الظروف الراهنة ىف وقت معني 

                                                                   تلميذ معني ومستوى حتصيل زمالئه ىف الفصل أو املقارنة بـني مجاعـة معينـة    
   .                                         ومجاعات أخرى ىف نفس املدرسة أو ىف مدارس أخرى 

                                 ىل مجع بيانات وأوصاف كمية فإا متكن                          وملا كانت االختبارات تؤدى إ
                          إليه لو أنه اعتمـد علـى      ل                                          الباحث من القيام بتحليل أدق مبا ميكن أن يتوص

   .                     األحكام الذاتية وحدها 

   :                                 اعتبارات هامة ىف إعداد االختبارات

    ً                                                      كثرياً ما حيتاج الباحث إىل وضع اختبار لقياس بعض املتغريات الـىت    
                                       وطبيعى عليه أن يراعى ىف مثل هذه احلـاالت    .                           ترتبط بالظاهرة الىت يدرسها 

   :                              اعتبارات كثرية من أمهها ما يأتى 

                                                            حيدد الباحث اتمع األصل الذى يضع له االختبار ، كما حيدد أبعـاد      -     ١
   .                                    القدرة أو السمة الىت يعمل على قياسها 

                                                            ينتقى عناصر االختبار الىت تستوعب مجيع هذه األبعاد ويتحقق له ذلك     -     ٢
                                                            دراسة جمال السلوك املطلوب قياسه دراسة مسحية لتحديـد جوانبـه    ب

                                                          وأمهية كل جانب ووزن كل جانب بالنسبة للمجال ككل ، مث يطـابق  
   .                           بني عناصر االختبار وهذا اال 

                                                                 مراعاة الصياغة املناسبة ألنواع األسئلة أو العناصـر الـىت يتضـمنها        -     ٣

١٣٨



 

                          ة هذه األسئلة أو العناصـر                                      االختبار ، ويتأكد من مستوى مالءمة صياغ
   .               ألفراد عينة حبثه 

                                                              يضع الباحث احلدود الزمنية املالئمة لتطبيق االختبار ويتطلـب ذلـك       -     ٤
                                                           عادة جتربة استطالعية لالختبار على عينة حمدودة من نفـس اتمـع   

   .                                                 األصل الذى سيجرى الباحث دراسته على عينات أخرى منه 

                                نة االستطالعية بقصد إدخـال بعـض                            يفحص الباحث استجابات العي    -     ٥
                                                             التعديالت على عناصر االختبار وتعليماته ، وقد حيذف بعض العناصـر  
                                                              ويضيف عناصر أخرى ، أو يعدل فيها ، وعليه أن يراعى أثناء ذلك أن 
                                                            هذه العناصر تقيس مجيع جوانب القدرة أو السلوك الـىت يهـدف إىل   

   .                     قياسها بالنسب املالئمة 

                                                شروط املوضوعية والثبات والصدق ىف أداء البحث الـىت                مراعاة توافر    -     ٦
   .                يضعها ويستخدمها 

 Objectivity     :          املوضوعية

                                                            ينبغى أن تتوافر ىف االختبار شروط املوضوعية ، ويقصد ا عادة عدم   
                                                              اختالف املصححني ىف تقدير اإلجابات على أسئلة االختبار ، ولذلك يفضـل  

                                       ختيار من متعدد وأسئلة املقارنة والتكملة                               استخدام أسئلة الصواب واخلطأ واال
             كمـا يقصـد     .                                               حيث يسهل على الباحث تصحيحها على حنـو موضـوعى   

                                                                    مبوضوعية االختبار أن يكون ألسئلته نفس املعىن عند خمتلف أفراد العينة الـىت  
                   وميكـن للباحـث أن     .                                                  يطبق عليها االختبار ، أى أن السؤال ال يقبل التأويل 

                                                استطالعية لعناصر أو أسئلة االختبار ، حيـث يلقـى                 من ذلك بتجربة       يتحقق 
                                                                  السؤال على عدد من األفراد ، ويطلب من كل واحد منهم أن يبني بلغته معىن 

١٣٩



 

                                                                 السؤال فإذا اتضح اختالف هؤالء األفراد حول املعىن فالبد من إعادة صياغته 
   .                      حىت يتحقق شرط املوضوعية 

 Validity     :        الصـدق

                      ً             داة القياس أن تقيس فعالً مـا وضـعت                          ويقصد بصدق االختبار أو أ  
                                                            ويستخدم الباحثون عادة أسلوبني للتحقق مـن صـدق أدواـم ،      .        لقياسه 

                                                                    أوهلا هو التحليل املنطقى ملكونات املوضوع الذى يستهدف قيـاس مث يقابـل   

                                                             ً           بني هذه املكونات وعناصر االختبار فإذا تطابقـا كـان االختبـار صـادقاً ،     

                                               جريىب بأن حيسب درجة العالقة بـني نتـائج عينـة                          وثانيهما هو األسلوب الت

                                                                  من األفراد طبق عليهم االختبار ودرجام الىت حصلوا عليهـا مـن مصـدر    
                                                                    خارجى مستقل عن االختبار يتوفر فيه درجة عالية من الصدق ، فـإذا كـان   

                     ً     ك اخلارجى املستقل عالياً كان                                         معامل االرتباط بني نتائج االختبار ودرجات احمل
   .     ً صادقاً         االختبار 

                                                             وحتقيق صدق أداة القياس أكثر أمهية وال شك من حتقيـق الثبـات ،   

                وهناك أنـواع    .                                                       ألنه من احملتمل أن تكون أداة معينة ثابتة ولكنها غري صادقة 

                                                                   من الصدق املنطقى والصدق التجريىب تتفاوت ىف دقتها ، وعلى أيـة حـال   

                  وع الصدق املقبـول                                               فإن طبيعة البحث والغرض منه حتدد ىف معظم احلاالت ن
   .       ودرجته 

   :                                            ومن أنواع الصدق ميكن أن نشري ىف إجياز إىل ما يلى 

 Face Validity     :               الصدق الظاهرى    -     ١

                                                               وهذا النوع هو أقلها من حيث اجلودة ، فإذا كان هناك دراسة معينـة    
                                                                   واستخدم الباحث فيها أداة معينة لقياس سلوك معني ، وكانت هذه األداة من 

١٤٠



 

                                                      نفسه أو غريه مقننة ومل يسبق أن اخـتريت درجـة صـحتها ،                وضع الباحث
                                                                واستخدم الباحث ىف اختبار صدقها أسلوب الصدق الظاهرة فـإن األسـاس   
                                                                     املدعم لقبول البيانات واملعلومات الىت حصلنا عليها عن طريـق هـذه األداة   

                                               وإذا مل تكون هناك وسائل أفضل ىف إمكـان الباحـث     .               ً سوف يكون ضعيفاً 
                                                        وكانت ظروف معينة ىف البحث تفرض علينا قبول هذا النوع مـن            استخدامها 

                                                                  الصدق فإنه ينبغى أن نقبل هذا النوع من الصدق ولكن ىف حتفظ ، وىف مثـل  
                                                                    هذه احلال ينبغى أن ننظر إىل البحث أو الدراسة ككل لنتبني إىل أى مدى قـد  

ـ      ائج                                                                 راعى الباحث الدقة ىف كل خطوة ، كما ميكن أن نقارن نتائج البحث بنت
                                                                   أحباث أخرى مماثلة استخدمت فيها أدوات قياس صحيحة فإذا اتفقت النتـائج  
                                                                  إىل درجة كبرية فإا ىف هذه احلال تدعم موقـف الباحـث إزاء اسـتخدامه    

   .                   أسلوب الصدق الظاهر 

 Internal Validity     :               الصدق الداخلى    -     ٢

    على                              ً                         وهذا النوع من الصدق أحسن قليالً من النوع السابق وهو يشري   
                          وتتضمن هذه العملية عـادة    .                                           حتليل حمتوى االختبار أو أداة القياس املستخدمة 

                                                                   حتليل عناصر االختبار بطرق إحصائية معينة ملعرفة درجة السـهولة ودرجـة   
                                                                  الصعوبة وإىل أى مدى ميكن هلذه العناصر أن متيز بني األفراد الذين حيصـلون  

                      حيصـلون علـى درجـات                                               على درجات عالية على االختبار واألفراد الذين
   .                       منخفضة على نفس االختبار 

                                                           وتقوم الفكرة ىف ذلك على أن األفراد الذين حصلوا علـى درجـات     
                                                                 عالية على االختبار يعكسون خصائص السلوك املراد قياسه بدرجة أكرب مـن  

   .                                  هؤالء الذين حصلوا على درجات منخفضة 

١٤١



 

   .                                              وحنن نفترض عادة ىف هذا احلال أن االختبار ككل صحيح   

                                                         وعن طريق هذا األسلوب ميكن للباحث ختمـني عناصـر اختبـاره ،      
 Discrimination                                                           واختيار تلك العناصر الىت هلا القدرة على التمييز بني األفـراد 

Power    وأساس هذا األسلوب هو إجياد العالقة أو االرتباط بني أداء التلميـذ                                                             
                    ر أو األسئلة املختلفة                                                     على االختبار بأكمله ، وإجاباته الصحيحة بالنسبة للعناص

   .                       الىت يتكون منها االختبار 

   :                                              ويستخدم هلذا الغرض طرق خمتلفة نذكر منها ما يأتى   

                                                            أن يطبق االختبار على جمموعة التالميذ ىف التجربة ، وتصـحح أوراق      -     ١
                                                            اإلجابة وتعطى كل ورقة إجابة تقدير رقمـى متسلسـل ، مث ترتـب    

                                       قدير الرقمى النهائى لكل ورقة إجابـة ،               ً        ً        األوراق ترتيباً تنازلياً حسب الت
                         ً                               مث تصنف األوراق حبيث حتدد مثالً أوراق إجابات التالميذ الىت حصلت 

                           من التوزيع ، وكـذلك حتـدد     %   ٢٥                           على أعلى تقدير وتقع ىف أعلى 
                                                           أوراق إجابات التالميذ الىت حصلت على التقديرات املنخفضة وتقع ىف 

                            تالميذ الذين أجابوا اإلجابـة                           من التوزيع ، مث حتدد عدد ال  %   ٢٥     أسفل 
                                                           الصحيحة على كل سؤال وذلـك بالنسـبة للتالميـذ ىف امـوعتني     
                                                                   السابقتني ، فإذا كانت أسئلة االختبار صادقة ويتوفر هلا قوة متييز مقبولة 
                                                                  بني أفراد اموعتني العلوية والسفلية على التوزيع ، فإن عدد التالميـذ  

                            سؤال ىف االختبـار ىف اموعـة                                   الذين جييبون األسئلة الصحيحة لكل
   .                                          األوىل يكون أكرب بكثري مما جند ىف اموعة الثانية 

                                ً                                والطريقة الثانية وهى األكثر شيوعاً ىف االستخدام ، مماثلـة للطريقـة       -     ٢
                                                            السابقة ، ولكن حتدد أوراق اإلجابة ىف اموعتني على أساس نسبة الـ 

١٤٢



 

          السـفلية    %   ٢٧          ونسبة الـ                                العلوية الىت متثل أعال الدرجات ،  %   ٢٧
                              ويرجع اختيـار هـذه النسـبة      .                                 الىت متثل أقل الدرجات على االختبار 

                                                          بالذات إىل سهولة حساب قوة متييز عناصر االختبار ودالالت صـدقها  
    .                                                         عن طريق استخدام جداول إحصائية خاصة أعـدت هلـذا الغـرض    

ـ        ابية                                                           وهذا بطبيعة احلال يوفر على الباحث الكثري من العمليـات احلس
                              لكل سؤال من أسئلة االختبار عدد                                   وبنفس الطريقة السابقة حتدد بالنسبة 

ـ            حيحة ،                                                        التالميذ ىف كل من اموعتني الـذين أجـابوا اإلجابـة الص
                                     لكل سؤال حتول اإلجابات الصـحيحة علـى                      وحلساب داللة الصعوبة 

                                                              السؤال بالنسبة لكل جمموعة إىل نسبة مئوية ، مث نأخذ متوسط النسبتني 
                                       وواضح أنه كلما ارتفعت النسبة واقتربـت    .                    ون هى داللة الصعوبة    فتك

                                     كلما دل ذلك على سهولة السؤال وكلمـا    )    ً مثالً   %   ٩٨  (          من املائة 
                      كلما دل علـى صـعوبة     )    ً مثالً   %   ٢٠  (                        كانت هذه النسبة منخفضة 

                                                   أما داللة الصدق بالنسبة لكل سؤال فنحصل عليها ىف صورة   .        السؤال 
                                           جة على السؤال وبني الدرجـة علـى االختبـار                        معامل ارتباط بني الدر

             وكلما كانـت    .                                               بأكمله ، وهذا املعامل هو ما حنصل عليه من اجلداول 
                                                                   قيمة هذا املعامل خمتلفة كلما كانت قوة التمييز بالنسبة للسؤال عالية ، 

          ويفضـل    .                                                          بينما تقل قوة التمييز للسؤال إذا قلت قيمة هـذا املعامـل   

                            وأن تسـتبعد مـن االختبـار         ٠.٢     ل عن                       أال تقل قيمة صدق كل سؤا
   .                                             األسئلة الىت دالالت صدقها صفر ، أو هلا قيمة سالبة 

   :                الصدق بالتطابق    -     ٣

                                                              وهذا النوع من الصدق يعرب عنه مبعامل ارتباط أداة القياس املستخدمة   
    ً                       فمثالً إذا اسـتخدم الباحـث     .                                        مع أداة أخرى له درجة صحة عالية ومقبولة 

١٤٣



 

                                                ه ىف حد ذاته درجة صدق ولكنه ىف البحث أوجد معامـل                   اختبار ذكاء ليس ل
                         بينيه الذكاء ، ووجـد أن    –                                          االرتباط بني هذا االختبار وبني مقياس ستانفورد 

                                                 فإننا ىف مثل هذه احلالة ميكن أن نقول إن االختبـارين    .                    ً معامل االرتباط عالياً 
              قد بني أن لـه        بينيه   –                        وملا كان اختبار ستانفورد   .                         ً يقيسان نفس األشياء تقريباً 

                                                                     قدرة تنبؤية جيدة عن النجاح الدراسى ، وملا كان له ىف نفس الوقـت درجـة   
                        ل من جانـب الباحـث                                                 صحة مقبولة ، فيمكن أن نقبل اختبار الذكاء املستعم

         أكثـر       ٠.٨        بينيـه    –                                                   إذا كان معامل االرتباط بينه وبني اختبـار سـتانفورد   

   .       من ذلك 

 Productive Validity     :               الصدق التنبؤى    -     ٤

                                                  أن نستخدم نتائج اختبار معني ىف التنبؤ بسلوك معـني ىف              إذا استطعنا   
                              ً                                        وقت الحق إلجراء االختبار ، فغالباً ما تتخذ هذه الصفة التنبؤيـة لالختبـار   

   .               كدليل على صدقه 

                                                          وواضح أن هذا الصدق البد وأن يرتبط مبعيار خارجى للسلوك بعـد    
  .   ً                                  فاً عن االختبار املراد التدليل على صدقه         ويكون خمتل  .                       فترة من إجراء االختبار 

    ً                                                              فمثالً ، عندما يرتبط اختبار معني ىف االستعداد الدراسى أجرى على جمموعـة  
                                                                      من الطالب ىف السنة النهائية من املرحلة الثانوية بنجـاح هـؤالء الطـالب    

         التنبؤي                 ً           فإن هذا يعترب دليالً على الصدق   .                               ىف دراستهم بالسنة األوىل اجلامعية 
                                                       ويبحث صدق االختبار عادة على أساس أحكام وتقدير األسـاتذة    .       ختبار   لال

                                                                 ً       القائمني على مالحظة ومتابعة أداء أوائل طالم يكون هـذا املعيـار سـليماً    

                                                                     إذا ما عرف األساتذة طالم معرفة وثيقة ، وإذا ما كـان هنـاك اتفـاق ىف    
    ً             أيضـاً التـدليل        وميكن   .                                           تقديرام وأحكامهم على جناح الطالب ىف دراستهم 

١٤٤



 

                                                             على صدق االختبار على أساس الدرجات الىت حيصـل عليهـا الطـالب ىف    
   .                                     اختبارات أخرى ىف وقت الحق لالختبار األول 

                                                           وىف حالة دراسة صدق اختبار معني على أساس التنبؤ بسـلوك معـني     
                                                                  كالنجاح أو الرضا عن العمل أو اإلنتاج أو حسن األداء ىف نشـاط معـني ،   

   :                االعتبارات اآلتية                 ينبغى أن تراعى

                                  ً     ً                         االختبار الذى يتنبأ بسلوك معني تنبؤاً جيـداً ال يعـىن بالضـرورة أن        -      أ 
                   ً             بل وقد يكون اختباراً غـري صـادق     .                              االختبار يصلح للتنبؤ بوجه عام 

                                   ولذلك ينبغى حتديد صالحية االختبار على   .                         باملرة بالنسبة لسلوك آخر 
   .                     أساس تنبؤه لسلوك حمدد 

                                                    أو حمك السلوك الذى يرتبط به االختبار ويبىن على أساسـه            إن معيار    -  ب 
                                                           صدق هذا االختبار هو معيار مستقل عن االختبار نفسه وحتديد هـذا  
                                                                املعيار للسلوك يعترب من الصعوبات البارزة الىت تواجه الباحث ىف هـذا  

                    ومـن أمثلـة هـذه      .                                          النوع من القياس ىف اال النفسى والتربـوى  
                                       املوضوعية ىف تسجيل السلوك ، ويرجع ذلك إىل                   الصعوبات عدم توفر 

                                                             وجود عوامل متعددة تؤثر على هذا السلوك ويصعب التحكم فيهـا أو  
   .      ضبطها 

                                                          ىف معظم احلاالت ، تكون املعايري املستخدمة جزئية ، غري أا ال تقيس     -  جـ
                           فالتقدير الذى حيصـل عليـه     .                                   أو ال تتنبأ إال جبانب جزئى من السلوك 

                                                 اتذة ىف السنة األوىل اجلامعية ، أو الدرجات الىت حيصـل              الطالب من أس
                                      ً      ً                   عليها ىف مواد دراسته ا ال متثل إال معياراً جزئياً للنجاح ىف دراسـته  

   .                    بالسنة األوىل اجلامعية 

١٤٥



 

                            ً                                    ينبغى أن يكون املعيار موضوعياً ، وأال تتأثر تقديرات درجات األفـراد      -   د  
   .          ء الدرجات                                    مبن يقوم باملراجعة أو التقدير أو إعطا

                                 ً                     وكذلك ينبغى أن يكون املعيار متحرراً من التحيزات املرتبطة                       
                                                          باختالف األدوات والظروف الىت يعمل ىف ظلها األفراد ، والتفاوت ىف 
                                                          مهارات املدرسني أو األساتذة ، وكذلك التفاوت ىف قـدرام علـى   

   .                              التقدير وإصدار األحكام السليمة 

  :                                                   ىف املعيار الثبات ، فإذا كان املعيار هو سـلوك معـني                  ينبغى أن يتوفر     -  هـ

                                                ً       ً      أداء أو جناح ىف عمل معني ، وكان هذا األداء يتغري تغرياً ملحوظاً مـن  
                                                              يوم آلخر ، أو خالل فترات قصرية فإنه يتعذر استخدام االختبار للتنبؤ 

   .         ا األداء 

 Reliability     :         الثبـات

                             لنتائج إذا ما استخدم االختبار                                  ويقصد بثبات االختبار أن يعطى نفس ا  
           أوالمهـا أن    :                                           حتت ظروف متماثلة ، ويشري الثبات إىل نـاحيتني              أكثر من مرة 

                                                ً                        وضع الفرد أو ترتيبه بالنسبة موعته ال يتغري جوهرياً إذا ما أعيد عليه تطبيق 
                                                                  االختبار حتت ظروف واحدة ، وثانيهما أنه مع تكرار تطبيق االختبار حنصـل  

                                       ويعرب عن الثبات ىف مثل هذه احلاالت مبعامـل    .                ا صفة االستقرار            على نتائج هل
                                                                  االرتباط بني درجات األفراد الىت حصلوا عليها ىف االختبـار ىف املـرة األوىل   

   .                                                       ودرجام الىت حصلوا عليها ىف املرة الثانية على نفس االختبار 

                                                           ومن األساليب أو الطرق املستخدمة ىف تقدير درجات الثبات الختبار  
   :                     معني نذكر الطرق اآلتية 

١٤٦



 

   :                           طريقة إعادة تطبيق االختبار    -     ١

                                                        يطبق الباحث نفس االختبار على نفس األفراد مرتني حتـت ظـروف     
    ومن   .                                                               متشاة بقدر اإلمكان ، مث يوجد معامل االرتباط بني النتائج ىف احلالتني 

          عنـد أول                                                              االنتقادات الىت توجه إىل هذه الطريقة ، أن نذكر الفرد إلجاباتـه  
              كمـا تتـأثر     .                                                            إجراء لالختبار يؤثر ىف إجابته عند تطبيقه عليه ىف املرة الثانية 

                                                                      إجابات التلميذ نتيجة لعوامل أخرى مثل التمرين والتعلم والنضج أو اخلـربة  
       ً                هذا فضالً عن صعوبة الضبط   .      ً                                    عموماً الىت حيصل عليها ىف الفترة بني التطبيقني 

   .                         يق االختبار وإعادة تطبيقه                            الدقيق واملساواة بني ظروف تطب

   :                         طريقة الصورتني املتكافئتني    -     ٢

  مث   .                                                         تتطلب هذه الطريقة استخدام صورتني متكافئتني لالختبار الواحد   
                                                                     يقوم الباحث بتطبيق هاتني الصورتني على نفس أفراد اموعة بفتـرة فاصـلة   

             عامل االرتباط        وإجياد م  .                                               تتراوح عادة بني أسبوعني وأربعة أسابيع على األكثر 
                                                وتتغلب هذه الطريقة على عيوب أثر التذكر ولكنـها    .                     بني النتائج ىف احلالتني 

                                                               من ناحية أخرى تتطلب توفري صورتني متكافئتني لالختبار من حيث احملتـوى  
   .                         والتنظيم والشكل والصعوبة 

   :                       طريقة التجزئة النصفية    -     ٣

                 ة مث يوجد معامـل                                             وىف هذه الطريقة يطبق الباحث االختبار مرة واحد  
                                                                   االرتباط بني درجات األفراد على مجيع األسئلة الفردية ىف االختبار ودرجـام  

                                    ً          ولكى يكون استخدام هذه الطريقة مناسباً البـد أن    .                      ىف مجيع األسئلة الزوجية 
                                                                   يكون تصميم االختبار حبيث يسمح بالتكافؤ بني األسئلة الفردية ىف االختبـار  

   .                    واألسئلة الزوجية فيه 

١٤٧



 

                      براون إلجـراء تصـحيح     –                                 وجيب أن يطبق الباحث معادلة سيربمان   
                                                                  إحصائى ملعامل الثبات احملسوب ذه الطريقة ، وذلك ألن الثبات يتأثر بطول 

   .        االختبار 

   :                                             ويفضل عادة استخدام هذه الطريقة العتبارات أمهها   

   .                                               يصعب توفر الصيغ املتكافئة الختبار معني ، أو وضعها     -     ١

        ً                                                  ر أحياناً احلصول على نفس األفراد إلعادة تطبيق االختبار عليهم ،     يتعذ    -     ٢
                                                             كما يصعب ضبط العوامل العارضة الىت قد تنشأ ىف الفترة الفاصلة بني 

   .                            تطبيق االختبار وإعادة تطبيقه 

   :                                     أهم العوامل الىت تؤثر ىف ثبات االختبار

   :              طـول االختبار    -     ١

                              أثره بعوامل الصدفة أو التخمني                                 كلما زادت عناصر االختبار كلما قل ت  

                                ً                                      كما أن مثل هذه الزيادة تتيح متثيالً أمشل للقدرة املقاسة ، وتصبح درجة الفرد 
   .             ً                          ً فيه أكثر متثيالً لقدرته وبالتاىل أكثر ثباتاً 

   :               تبـاين اموعة    -     ٢

                                                              يزداد ثبات االختبار بازدياد تباين اموعة الىت يطبق عليها من حيث   
  .                                                        ية واملستويات العلمية ، واالجتماعية ، واالقتصادية وغريهـا               القدرات العقل

   .                                                    وباختصار ، كلما ازداد جتانس اموعة اخنفض ثبات االختبار 

   :                     مستوى صعوبة االختبار    -     ٣

                                                             تزداد صعوبة االختبار كلما ازداد التخمني من قبل األفراد ىف اإلجابة   
١٤٨



 

                              ة أسئلة االختبار تفقد القـدرة                                            عنه هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإن سهول
   .                                                         على التمييز بني أفراد اموعة ، وبالتاىل ينخفض ثبات االختبار 

                                                           وهناك أدوات أخرى كاملالحظـة ومقـاييس التقـدير املتدرجـة ،       
                                                                  واألساليب السوسيومترية وغريها ، ميكن للطالب أن يلم ـا بـالرجوع إىل   

   .                              كتب القياس السيكولوجى التربوى 

  

١٤٩



 

  

١٥٠



 

  يلتحصيلاإعداد االختبار  خطوات

  

                                                            هناك خطوات البد لواضع االختبار املقنن من التفكري فيهـا وهـى ال     
                             ً       ً           ً      ً                    ختتلف ىف جوهرها إذا كان اختباراً حتصيلياً أم اختبـاراً عقليـاً ، علـى أننـا     
                                                                    سنقتصر دراستنا هنا على االختبارات التحصييلية واخلطوات الىت متر فيها هذه 

   :               ها وهى كما يلى                       االختبارات حىت يتم تصنيف

                                                              حتديد الغرض من االختبـار ، ويتطلـب هـذا التحديـد الـتفكري          -     ١

                                                                 ىف اتمع املراد تطبيق االختبار عليه ، وىف من سـيعهد إليـه بـإجراء    
   .        االختبار 

   :                                         ً               اخلطوة الثانية هى حتديد أهداف االختبار تفصيالً وهذه تنقسم إىل     -     ٢

   .             أهداف تربوية     -    أ   

   .             عملية مباشرة       أهداف     -  ب 

                                                              اخلطوة الثالثة هى التفكري ىف األوزان املختلفة الـىت جيـب أن تعطـى        -     ٣
   .                             املوضوعات الىت يتناوهلا االختبار 

                                          اخلطوة الرابعة هى حتديد زمن االختبار وطوله     -     ٤

   .                     كتابة مفردات االختبار     -     ٥

   .                    عمل تعليمات االختبار     -     ٦

   .    بار                      عمل مفتاح لتصحيح االخت    -     ٧

   .                         جتربة االختبار جتربة مبدئية     -     ٨

   .                  قياس ثبات االختبار     -     ٩

   .                 قياس صدق االختبار     -  ١٠

١٥١



 

   :                                         ً               اخلطوة الثانية هى حتديد أهداف االختبار تفصيالً وهذه تنقسم إىل     -     ٢

   .             أهداف تربوية     -    أ   

   .                   أهداف عملية مباشرة     -  ب 

                            ملختلفة الـىت جيـب أن تعطـى                                      اخلطوة الثالثة هى التفكري ىف األوزان ا    -     ٣
   .                             املوضوعات الىت يتناوهلا االختبار 

                                          اخلطوة الرابعة هى حتديد زمن االختبار وطوله     -     ٤

   .                     كتابة مفردات االختبار     -     ٥

   .                    عمل تعليمات االختبار     -     ٦

   .                         عمل مفتاح لتصحيح االختبار     -     ٧

   .                         جتربة االختبار جتربة مبدئية     -     ٨

   .       الختبار            قياس ثبات ا    -     ٩

   .                 قياس صدق االختبار     -  ١٠

   :                  الغرض من االختبار    -     ١

                                                           إن حتديد الغرض من االختبار من حيث ميادين اسـتخدامه واتمـع     
                                                                   املراد تطبيقه عليه على جانب كبري من األمهية ، فإن كان الغرض من استخدام 

        صـائية                                                             االختبار ىف احلصول على بيانات دقيقة كان البد من إتباع الطرق اإلح
                                                                      والفنية الىت حتقق هذا الغرض ، أما إذا كان املطلوب مجع بيانات سـريعة ، أو  
                                                                ً      ً إذا كان املفروض أن يعهد باالختبار إىل فئة من املعلمني غري مدربة تدريباً كافياً 
                                                                   على استخدام االختبارات املقننة ، روعى ىف تصميم االختبار سهولة اإلجـراء  

                                      أدت هذه السهولة إىل التضحية بعض الشـئ                            وسهولة تفسري معايريه حىت ولو 
                                              االختبار من ناحية التعليمات أو التصحيح سـيؤدى                        ببعض الدقة ، ألن تعقيد 

   .    ً              حتماً إىل أخطاء أكرب 

١٥٢



 

   :                    حتديد أهداف االختبار    -     ٢

                                                        إن حتديد أهداف االختبار من أهم اخلطوات الىت جيب علـى واضـع     
                               تصميمه ، فيجب عليه أن يفكـر ىف                           ً             االختبار أن يفكر فيها جيداً قبل البدء ىف 

                                                              مشكالت مثل ، هل هدف االختبار جمرد قياس حتصيل التالميذ أو مسـتواهم  
                                                                    ىف خربة مدرسيه معينة ، كما ميثلها منهج مدرسى معني ؟ أم الغرض منه أبعـد  
                                                                 وأهم من ذلك ، وهو تقومي مدى جناح املدرسة ىف حتقيق األهـداف التربويـة   

                                             الفرعية اخلاصة بالتحصيل ىف مـادة معينـة ؟ إن                ً          العلمية فضالً عن األهداف
                                                                 اهود الذى يبذل ىف حل اختبار خيتلف باختالف طبيعة االختبـار والغـرض   

   .                 الذى وضع من أجله 

                                                           فإذا احتاج املعلم إىل اختبار يستخدم ىف حدود فصـله ىف األغـراض     
   .                             قننه بسرعة وجود أهدافه بسرعة                  التقوميية العادية 

   :                                         وط العريضة لالختبار وحتديد األوزان املختلفة         إمداد اخلط    -     ٣

         املوضوعات                                    خلطوط العريضة حملتويات االختبار، إعداد               ويقصد بإمداد ا  
                          ىف ضوء القدرة الـىت يـراد                                              األساسية الىت يراد من االختبار تقوميها ، وذلك

         املوضوعات                               تتضمنها تلك القدرة، وعليه حصر                         ، واملهارات املختلفة الىت      قياسها
                                                                 يسة املراد قياس التحصيل فيها على جانب كبري من األمهية أو عليها يتوقف     الرئ

   .                                                              حتديد األوزان املختلفة إلجراء االختبار ، وبالتاىل عدد مفردات كل قسم 

   :                        حتديد زمن االختبار وطوله    -     ٤

                                                              من املهم أن يفكر واضع االختبار وهو يقوم بعملية بناء االختبـار ىف    
                                ، وأهداف االختبار هى الـىت حتـدد     )        أسئلته   (        فرداته                   طول االختبار وعدد م

١٥٣



 

                                                                       طوله ، فإذا كان الغرض منه إجراء عملية مقارنة سريعة ، مل تكن هناك حاجـة  
                                                                      إىل االختبار الطويل ، أما إذا كان املراد استخدامه ىف مجع بيانات دقيقة عـن  

   .                                ً               األفراد ، كان الواجب أن يكون طويالً ومتعدد األسئلة 

                                                عوامل الىت حتدد طول االختبار الوقـت املسـموح بـه              كذلك من ال  
   .                   للقائمني على إجرائه 

   :                      كتابة مفردات االختبار    -     ٥

                                االختبار وتصميمها من أهم خطـوات    )       أسئلة   (                   تعترب كتابة مفردات   
                                                                      تقنني االختبارات النفسية والتحصيلية ، وكتابة مفردات االختبـار حتتـاج إىل   

                                           االختبار ، وال ميكن للفرد أن يتمكن من كتابـة                            توفر أكثر من قدرة من واضع 
   .                                                   مفردات جيدة إال عن طريق املمارسة املستمرة هلذه العملية 

                                                            وقد يظن البعض أن استخدام الوسائل اإلحصائية املعقدة عملية تفوق   
                                                                     ىف أمهيتها الدور الذى يقوم به كاتب املفردات وما لديه من مهارة ، وهذا غري 

                ً                               دات االختبار كثرياً ما يلفت النظر على بعض نـواحى                    صحيح ، إن حتليل مفر
                                                              الضعف ىف بعضها ، وبذلك تغطى واضع االختبار مهمة إلصالحها ، على أا 
                                                                  ال ميكن أن حتل حمل مهارة مصمم االختبار وقدرته على االبتكـار والتحليـل   

   .       الدقيق 

   :                                   القدرات الالزمة لكتابة مفردات جيدة

                                  ة حتتـاج إىل مـزيج مـن القـدرات                              إن كتابة مفردات صاحلة وجيد  
                                                                 واالستعدادات وأوىل هذه القدرات هى القدرات املعرفية اخلاصة بالتمكن من 

ـ                                                                املادة الىت وضع االختبار لقياسها ، وليس املقصود من ذلك أن يكون متمك  ً اً    ن
١٥٤



 

                                                                       ً   من احلقائق العلمية الدقيقة بتفاصيلها املعقدة ، وإمنا املقصود أن يفهمها فهمـاً  
                                                           املغالطات واألخطاء الشائعة ىف امليدان الذى يعطيـه االختبـار ،         ً      جيداً فيعرف

                                                                 وهذه الناحية مهمة بصفة خاصة ىف حالة وجود مفردات تتطلب االستجابة قد 
                    ً                 خبري االختبارات أحياناً إىل االستعانة خببري       وحيتاج   .                       يدخل فيها عنصر التخمني 

             ً         ن بينهما تاماً حىت تكون                                                ىف املادة الدراسية وىف هذه احلالة جيب أن يكون التعاو
   .              النتائج دقيقة 

                                                               الناحية الثانية الىت جيب أن تتوفر ىف واضع املفردات هى إميانه بأهداف   
                                                                     التربية الىت تتبعها املدرسة ، إذ من الصعب أن نتوقع مـن شـخص يـرى أن    
                                                                     أهداف املادة تافهة وال حتقق األهداف التربوية املرغوب فيها أن يصـمم لنـا   

   . ً اً        ً    اختباراً جيد

                                                         كذلك جيب أن يفهم كاتب مفردات االختبـار حاجـات األفـراد      

                                                                      أو التالميذ الذين وضع هلم االختبار سواء كانـت هـذه احلاجـات تربويـة     

   .         أو نفسية 

                                                              القدرة الرابعة الىت جيب أن تتوفر ىف واضع املفـردات هـى العالقـة      
             جيب أن يكـون                                                           اللغوية وسهولة التعبري عن النفس بلغة سلسة ال تعقيد فيها ، و

   .                                                    على يقني من التفسريات احملتملة أو املمكنة للكلمة الواحدة 

     ً                                                      وأخرياً جيب أن يكون على علم بالطرق املختلفة لكتابـة املفـردات     
                                                                    وأنواعها حىت يستطيع أن خيتار منها ما يناسب االختبار وموضوعاته ، كـذلك  

               ع املواقف الـىت                                                     حيتاج واضع املفردات إىل نوع من التلقائية ىف تصور واخترا
   .                                 تتطلبها املعلومات والقدرات املقومة 

١٥٥



 

   :                               األشكال املختلفة ملفردات االختبار

                                                            من املهم وقت تصميم االختبار أن يفكر الفرد ىف نوع املفردات الـىت    
                                                                     يريد أن يتبعها ، وأن يكون على دراسة وخربة كبرية بالصور املختلفـة الـىت   

   .                        ميكنه أن يصوغ ا مفرداته 

                                                           اك أنواع خمتلفـة مـن املفـردات ميكـن إمجاهلـا ىف األنـواع          وهن  

   :        التالية 

   .                   أسئلة الصواب واخلطأ     -     ١

   .              أسئلة التكميل     -     ٢

   .                       أسئلة االختيار من متعدد     -     ٣

   .              أسئلة املزاوجة     -     ٤

   .                      أسئلة الرسومات الصماء     -     ٥

   .              أسئلة الترتيب     -     ٦

   :                     عمل تعليمات االختبار    -     ٦

                                                          رغوب فيه عند حماولة تصميم اختبار وتقنينه إعـداد تعليمـات        من امل  
                                                                    االختبار ، على األقل ىف صورة مبدئية ، مثل كتابة املفردات ، ذلك ألن كتابة 
                                                                  هذه التعليمات سيوجه نظر واضع االختبار إىل مشـكلة تكييـف املفـردات    
                                                              خلربات املختربين ، كما أا ستؤدى إىل وضوح فكرته عن طـول االختبـار   

   .               والوقت احملدد له 

                                                               هلذا جيب أن تعد هذه التعليمات قبل جتربة االختبار ، إذ من املهـم أن    
   .                                                            تستخدم التعليمات ىف كل من التجربة وىف الصورة النهائية لالختبار 

١٥٦



 

                                                              وفيما يلى التعليمات الواجب مراعاا عند تصميم وإعداد تعليمـات    
   :        االختبار 

              ً      ً           ة االختبار شرحاً دقيقاً حىت ال يكون                          جيب مساعدة الطالب بشرح فكر    -     ١
   .                           ً          عدم فهمه لفكرة االختبار سبباً ىف إخفاقه 

                                                             ىف كتابة التعليمات جيـب أن نسـتخدم لغـة سلسـة وصـحيحة ،          -     ٢

                                                                 وأن نتجنب التعليمات الطويلة ، فالتعليمات املباشرة القصرية أفضـل  

   .  ة                       تعترب مضيعة للوقت ومتعب                              من التعليمات الطويلة ألن األخرية 

                                                           جيب أن تربز التعليمات اهلامة وأن تكتب خبط واضح ومـن األفضـل       -     ٣

   .                                              أن تكون مرونتها أكرب من بقية التعليمات العادية 

                                                            جيب أن يعمل واضع االختبار علـى أن تصـاغ التعليمـات حبيـث         -     ٤

                                                               تعطى املخترب كل ما يريد من بيانات لفهم فكـرة االختبـار ، فعـدم    
 ً                                     اً ما يتسبب ىف ضـعف حتصـيل التالميـذ ىف                      وضوح التعليمات كثري

                                                          االختبار دون مربر ، وجيب أن حتتوى كراسة التعليمات على مقترحات 
                                                                عن التحفيز إلجراء االختبـار ، وتوزيـع أدوات االختبـار ومجعهـا     

                                                                بعد االنتهاء منه ، مث حفـظ أوراق اإلجابـة حـىت ال تقـع ىف أيـد      

   .         غري أمينة 

                                       ر لتجنب كل ما ميكن أن حيدث عن سوء فهم أو                   جيب أن يراجع االختبا    -     ٥
                                                          عدم اتساق ىف مفردات االختبار ، وذلك باستخدام عدد من املمتحنني 
                                                              إلجراء االختبار بتعليماته وكتابة مذكرات عن مالحظام بالتفصـيل ،  

   .                                     وما يقترحونه من عالج ملا وجدوه من مآخذ 

١٥٧



 

                     تبار موحدة ما أمكـن                                        حيسن أن تكون تعليمات اإلجراء املختلفة لالخ    -     ٦
                                                              ذلك ، فقد ثبت بالتجربة أن توحيد التعليمات يؤدى إىل دقة أكرب وإىل 
                                                              ألفة املخترب بالتعليمات ومتسكه ا ، بينما اختالفها قد يؤدى إىل بعض 

   .       األخطاء 

                                                              يفضل أن تتبع التعليمات مبثال توضيحى لكيفية اإلجابة عـن أسـئلة       -     ٧
   .        االختبار 

   :     بار          تصحيح االخت    -     ٧

                                                              من العوامل اهلامة الىت تؤثر ىف االختبار التحصيلى طريقة تصـحيحه ،    
                                                                   أو بعبارة أخرى القانون املستخدم ىف التصحيح ووزن كل بند من بنوده ونوع 

   .                      مفتاح التصحيح املستخدم 

                                   ً                        هلذا كان التفكري ىف هذه النواحى ضرورياً منذ املراحل األوىل لتصميم   
                                         ر واضع االختبار ىف كيفية تسجيل اإلجابـات ،                        االختبار كذلك جيب أن يفك

                                                               وهل سيكون ىف أوراق إجابة مستقلة أم ىف صلب االختبار ، مث هل سيصـحح  
   .                                       االختبار اآللة أم باليد بالطريقة العادية 

   :                      طـرق التصحيح املختلفة

                                                       ختتلف طرف التصحيح من اختبار آلخر حسب القانون الذى يستخدم   
   :                                       وهناك طرق خمتلفة لتقدير هذه الدرجة منها                         ىف تقرير درجة االخبتار ،

   :                                 إذا قدرت الدرجة على أساس القانون     -    أ   

                     عدد اإلجابات الصحيحة    =       س       

١٥٨



 

               علـى اإلجابـة     ) √√√√ (                                      كانت طريقة التصحيح قاصرة على وضع عالمة   
                                                        وعد هذه العالمات دون أن تؤخذ اإلجابات اخلاطئة أو اإلجابـات          الصحيحة 

                                                      بار ، وإذا استخدمت ورقة إجابة كـان مـن السـهل عـد                   املتروكة ىف االعت
   .                                         اإلجابات الصحيحة مع استخدام مفتاح التصحيح 

   :                                 إذا قدرت الدرجة على أساس القانون     -  ب 

      =       ص       =       س       

   :    حيث   

   .             درجة االختبار     =       س       

   .                    عدد اإلجابات الصحيحة     =       ص       

   .  ة                           عدد اإلجابات اخلاطئة واملتروك    =        خ        

   .                 عدد بديالت السؤال     =       ب       

                                                        كان البد من عد اإلجابات الصحيحة واإلجابات اخلاطئـة ، ومـن     
   .                   ً                 املستحسن أن حتسب أيضاً اإلجابات املتروكة 

   :                                 إذا قدرت الدرجة على أساس القانون     -  جـ

   خ      -    ص       =       س       

   :     حيث    

   .                هى درجة االختبار     :       س       

   .          ت الصحيحة              هى عدد اإلجابا    :       ص       

   .  ة ـ                     هى عدد اإلجابات اخلاطئ    :          خ      

   .                                                 ويستخدم هذا القانون ىف حالة اختبارات الصواب واخلطأ   

  خ
  ١ -ب 

 

١٥٩



 

   :                       أنـواع مفاتيح التصحيح

           إذا كانـت    (                                               مفتاح التصحيح اخلاص بتصحيح كراسة االختبار نفسها     -     ١
     ) .                                 ورقة األسئلة هى نفسها ورقة اإلجابة 

                  إذا كانـت ورقـة     (                       ص بتصحيح أوراق اإلجابة                  مفتاح التصحيح اخلا    -     ٢
     ) .                             اإلجابة منفصلة من ورقة األسئلة 

   .                                        مفتاح التصحيح اخلاص باستخدام آالت التصحيح     -     ٣

   :                          جتربة االختبار جتربة مبدئية    -     ٨

                                                               بعد كتابة املفردات وإعداد التعليمات جيرب االختبار جتربـة مبدئيـة     
                                        تطبيق االختبار عليه ، وتسـجيل املالحظـات                                 على عينة ممثلة من اتمع املراد

                                                                      املختلفة عن االختبار فيما يتعلق بصالحية التعليمات وقـدرا علـى إفهـام    
                                                                    املختربين املراد منها ، وكذلك وقت االختبارات الثانوية ومدى مالءمتها لعدد 
                                                        ً            األسئلة ، كما جتمع املالحظات عن املفردات املختلفة وذلك متهيـداً لتعـديل   

   .                  تاج منها إىل تعديل     ما حي

   :                                             كما أن الغرض من التجربة املبدئية لالختبار حتديد   

   .                                             معامالت السهولة ومعامالت الصعوبة ألسئلة االختبار     -     ١

   .                      معامالت التمييز لألسئلة     -     ٢

   .              معامالت الثبات     -     ٣

   .             معامالت الصدق     -     ٤

                        تبار من االختبارات الـىت             إذا كان االخ  (                      الالزم لتطبيق االختبار        الزمن    -     ٥
     ) .                       تقيس السرعة وليس القوة 

١٦٠



 

   :                                          ويتم فيما يلى تناول كل عنصر منها بالتفصيل   

   :         االختبار  )       أسئلة   (                                معامالت السهولة والصعوبة ملفردات     -     ١

                                                      يستخدم بعض مصممى االختبارات درجة سهولة املفردات ىف دراسة   
   .       عوبتها                                          مدى صعوبتها مث القيام بترتيبها حسب درجات ص

                                                             والواقع أن العالقة بني سهولة املفردات وصعوبتها هى عالقة مباشـرة    
   :   ألن 

   ١  =               معامل الصعوبة   +               معامل السهولة 

               معامل الصعوبة    -     ١   =                 معامل السهولة  

               معامل السهولة    -     ١   =                 معامل الصعوبة      أو  

   :        مثــال

    .       ٠.٣٥                                   فإذا كان معامل السهولة لسؤال ما هو   

   .      ٠.٦٥  =       ٠.٣٥  –   ١   =                      الصعوبة لنفس السؤال           فإن معامل 

   :        مثــال

   .      ٠.٤٢                                   وإذا كان معامل الصعوبة لسؤال ما هو   

      ٠.٥٨   =          ٠.٤٢  –   ١   =                                 فإن معامل السهولة لنفس السؤال    

   :                                          وحلساب معامل السهولة نستخدم املعادلة اآلتية

   =               ومعامل الصعوبة      =              معامل السهولة   

   :    حيث   

  ص
  خ -ص 

 

  خ
  ص -خ 

 

١٦١



 

                                   حيحة من السؤال املطلوب حساب معامـل                 عدد اإلجابات الص  =   ص 
   .      سهولة 

                                                 عدد اإلجابات اخلاطئة عن السؤال املطلوب حساب معامـل     =     خ  
   .      سهولة 

   :        مثــال

       أجـاب                                         من اختبار حتصيلى ىف مادة التربية اإلسالمية   )  ٥ (           السؤال رقم   
                                                 طالب إجابات صحيحة ىف حني أخطأ ىف اإلجابـة عـن نفـس        ١٠        عنه عدد 

                                                  فما هو معامل السهولة ومعامل الصعوبة هلذا السؤال ؟    طالب    ٥           السؤال عدد 

   :         اإلجابـة

        )  =   ٥ (                         معامل السهولة للسؤال رقم   

    =     =       =   ٠.٦٧      

      ٠.٦٧  =                  معامل السهولة له   

   :                                         وحلساب معامل الصعوبة نستخدم املعادلة اآلتية   

               معامل السهولة    -     ١   =                  معامل الصعوبة   

        =   ٠.٣٣   =          ٠.٦٧    -     ١      

                          ىف اختبار التربية اإلسالمية  )  ٥ (                       امل السهولة للسؤال رقم   مع  ∴∴∴∴

        =   ٠.٦٧        

      ٠.٣٣   =                                     أما معامل الصعوبة لنفس السؤال فهو    

  ص
  خ -ص 

 ١٠  
٥+  ١  
 

١  
١٥  

 

١٦٢



 

                                                       وذه الطريقة ميكن حساب معامالت السهولة ومعامالت الصـعوبة    
                                                                     جلميع أسئلة هذا االختبار مث بعد ذلك نقوم بترتيب أسئلة االختبـار ىف ضـوء   

                                              األسهل إىل األقل سهولة فاألصعب فاألكثر صعوبة كما ىف                هذه املعامالت من 
   :            املثال التاىل 

  

      االختبار قبل الترتيب

رقم 
  السؤال

 .م
  السهولة

 .م
  الصعوبة

رقم   
  السؤال

 .م
  السهولة

 .م
  الصعوبة

٠.٢  ٠.٨  ١    ٠.٥٨  ٠.٤٢  ١  

٠.٤٨  ٠.٥٢  ٢    ٠.٦٤  ٠.٣٦  ٢  

٠.٥٨  ٠.٤٢  ٣    ٠.٤٨  ٠.٥٢  ٣  

٠.٦١  ٠.٣٩  ٤    ٠.٢  ٠.٨  ٤  

٠.٦١  ٠.٣٦  ٥    ٠.٦١  ٠.٣٩  ٥  

  اخل  اخل  اخل    اخل  اخل  اخل

  

   :   )                        أسئلة االختبار أو القياس   (                       معامالت التمييز ملفردات     -     ٢

   :                     مفهوم معامل التمييز                  

                                                         ا مدى القدرة التمييزية ملفردات االختبار بني األفراد الـذين        ويقصد   
                           فراد الذين حيصلون على درجات                              على درجات عالية ىف االختبار واأل   ن    حيصلو

                                     وحلساب هذه املعامالت يلزم ترتيب درجـات    .                        منخفضة على نفس االختبار 
                             مث استخراج أوراق اإلجابة للفئة   )                 من األكرب إىل األقل   (               ً        ً االختبار ترتيباً تنازلياً 

١٦٣



 

           من العـدد    %   ٢٧     أعلى   (                                            األوىل الىت متثل اموعة العليا ىف درجات االختبار 
    أدىن   (                                                     ، والفئة الثانية ومتثل اموعة الدنيا ىف درجات االختبار   )               الكلى للعينة

                                         مث تستخدم املعادلة التاليـة حلسـاب قـدرة      )                       من العدد الكلى للعينة   %   ٢٧
   .                          السؤال الواحد على التمييز 

   =   ً             مثالً على التمييز   )  ٥ (                قدرة املفردة رقم   

  

  

   :   ) ١ (      مثـال 

     ) :   ً مثالً    (     ً طالباً     ٣٤       للعينة   %   ٢٧               كيفية حساب الـ   

     طالب     ٩   =          ٩.١٨   =          

    ٣٤               تالميذ من الــ     ٩                 تالميذ ودرجات أقل    ٩                خنتار درجات أعلى   
   .                                    ً                        بعد أن نرتب درجام ىف االختبار تنازلياً من األعلى إىل األقل فاألقل 

   :   ) ٢ (      مثـال 

     ) :   ً مثالً   (      ً طالباً     ٥٠       للعينة   %   ٢٧               كيفية حساب الـ   

     طالب      ١٤   =          ١٣.٥   =          

     ...      وهكذا             

  عدد اإلجابات الصحيحة ىف اموعة الدنيا –ىف اموعة العليا ) ٥(عدد اإلجابات الصحيحة للمفردة 

متساويتان ( موعتني عدد أفراد أى من ا(  

 

٢٧×    ٣٤  
١٠٠  

 

٢٧×    ٥٠  
١٠٠  
  

١٦٤



 

   :              مثـال تطبيقى

                  ىف أحد االختبـارات     ٥  ،    ٤  ،    ٣  ،    ٢  ،    ١                           حلساب معامل التمييز للفقرات   
                     طـالب ىف كـل جمموعـة       ٩        األدىن هم   %   ٢٧        األعلى و   %   ٢٧    ً         علماً بأن الـ 

   :                                                     وكانت إجابام عن هذه الفقرات كما هو موضح باجلدول اآلتى 

رقم 
  الفقرة

  عدد اإلجابات الصحيحة

  علىاأل% ٢٧ىف الـ 

  عدد اإلجابات الصحيحة

  األدىن% ٢٧ىف الـ 

١  

٢  

٣  

٤  

٥  

٨  

٧  

٩  

٨  

٧  

٤  

٦  

٥  

٢  

٣  

   ٤   ٠.٤  =    =   = ز      التميي       معامل  )  ١ (                ة أو السؤال رقم           قدرة املفرد  ∴∴∴∴

  

    ١١ . ٠  =    =   = ز      التميي       معامل  )  ٢ (                          قدرة املفردة أو السؤال رقم         

  

   ٤   ٠.٤  =    =   = ز      التميي       معامل  )  ٣ (                          قدرة املفردة أو السؤال رقم         

  

    ٦٦ . ٠  =    =   = ز      التميي       معامل  )  ٤ (                          قدرة املفردة أو السؤال رقم         

  

    ٤٤ . ٠  =    =   = ز      التميي    دي  عا  )  ٥ (                          قدرة املفردة أو السؤال رقم         

     ...      وهكذا                 

٤-٨  
٩  

٤  
٩  

٦-٧  
٩  

٥-٩  
٩  

٢-٨  
٩  

١  
٩  

٤  
٩  

٦  
٩  

٣-٧  
٩  

٤  
٩  

١٦٥



 

   :    اتـ         امل الثبـ   مع    -     ٣

   :        مقدمـة

                                                             ىف كل قياس يتعلق بالظاهرات الطبيعية واالجتماعية واحليوية يوجـد    
                                                     اس العرضية ، هذه األخطاء قد تكون قليلة وتافهـة وقـد                    قدر من أخطاء القي

                                                                 تكون كبرية تشكك ىف نتائج القياس وتسمى هذه األخطاء بأخطـاء الصـدفة   
        يـاس ىف   ق                                                            وهى الىت حتول دون تطابق نتائج قياس مسة معينة لفرد ما إذا كرر ال

                                                               نفس الظروف فإذا أعطى اختبار موعة من التالميذ ىف وقت معني وظـروف  
          فـروض أن                                                    ، مث أعيد عليهم نفس االختبار ىف نفس الظروف ، كـان امل        معينة

                                                                       تنطبق درجام ىف التجربة الثانية على نتائج التجربة األوىل ، ولكن الواقع غري 
                   عنها ىف األوىل بسـبب                                                 ذلك إذ ختتلف الدرجات بعض الشئ ىف التجربة الثانية 

                   جتماعي ، األمر الذى                                                 أخطاء الصدفة الشائعة ىف قياس الظاهرات النفسية واال
   .                                                         أدى إىل عدم ثبات نتائج القياس ىف العلوم النفسية واالجتماعية 

   :                           ماذا يقصد بثبات االختبار ؟

    نفس                                                            إن الثبات هو أن يعطى االختبار نفس النتائج إذا ما أعيد تطبيق   
                        ً     ويقاس هذا الثبـات إحصـائياً     .             نفس الظروف  ىف             نفس األفراد    على          االختبار

                                                   رتباط بني الدرجات الىت حصل عليها التالميذ ىف املرة األوىل             حبساب عامل اال
                                                                       وبني نتائج االختبار ىف املرة الثانية ، فإذا ثبتـت الـدرجات ىف االختبـارين    

   .                                      وتطابقت قيل إن درجة ثبات االختبار كبرية 

                                                   ً             أما إذا كانت غري ثابتة ومتذبذبة قل معامل الثبات كثرياً ، وقيـل أن    
                                                 ، وهناك عوامل كثرية ميكن أن تـؤدى إىل عـدم ثبـات                    االختبار غري ثابت 

١٦٦



 

   :                  درجات االختبار وهى 

   :                               مسات الفرد العامة الدائمة وتشمل     -     ١

   .                                                  مستوى قدرة الفرد ىف واحدة أو أكثر من السمات العامة    *    

   .                                    مهاراته العامة وطريقته ىف حل االختبار    *    

   .                        قدرته على فهم التعليمات    *    

   :                    خلاصة والدائمة وتشمل            مسات الفرد ا    -     ٢

   .                                               مستوى قدرة الفرد ىف السمات املطلوبة آلداء االختبار    *    

   .                                                      املعلومات واملهارات النوعية اخلاصة بنوع معني من االختبارات    *    

   .                                 مبعرفة املمتحن لنوع معني من املفردات                          أثر عوامل الصدفة املتعلقة    *    

   :                              مسات الفرد العامة املؤقتة وتشمل     -     ٣

         الظـروف    –                   التـوتر االنفعـاىل     –         الدافعية   –      التعب   –      الصحة    *                      
                                                          اخلارجية احمليطة باملخترب كاهلدوء والراحة ودرجة احلـرارة ونـوع   

   .   اخل     ...                                اإلضاءة ومدى استراحته على مقعده 

   :                             طرق قياس معامل ثبات االختبار

       الرتباط                    ً                                  يقاس الثبات إحصائياً مبعامل الثبات وهو ال خيرج عن معامل ا  
   :                        وحيسب هذا املعامل كما يلى   .                                         بني البيانات الرقمية الىت حيصل عليها الفرد 

                                                           أخطاء جمموعة التالميذ اختبارين متكافئني مث حساب معامل االرتباطني     -     ١
   .                               درجات التالميذ ىف هذين االختبارين 

١٦٧



 

  ة                                                            إعادة تطبيق اختبار معني مرتني حبيث يفصل بني هذين التطبيقني فتـر     -     ٢
                                                               زمنية ال تسمح بألفة الفرد باالختبار أو حيفظ مفرداته أو حيفظ حلـول  
                                                            بعض مفرداته ، مث حساب معامل االرتباط بني نتائج االختبار ىف املرتني 

   .              األوىل والثانية 

  )          األسـئلة    (                                                 تقسيم االختبار الواحد إىل قسمني متكافئني بني املفردات     -     ٣

      ً                     ً     ر قسماً واألسئلة الزوجية قسماً آخر                              كأن جيعل األسئلة الفردية لالختبا
                                                       مث تصحح كل جمموعة أو قسم على حدة مث حساب معامل االرتباط بني 

   .       النصفني 

                                                               حســاب معامــل الثبــات بطريقــة تقســيم االختبــار إىل نصــفني 

   :   )             فردية وزوجية   ( 

                                                  ً           تعترب هذه الطريقة من أكثر طرق ثبات االختبار اسـتخداماً ويرجـع     
ا تتالىف عيوب بعض الطرق األخر ، فهى تتالىف ما يوجه                  السبب ىف ذلك إىل أ                                              

                          ً                                         إىل طريقة إعادة االختبار مثالً من عيوب ، والىت من أمهها عدم ضمان توحيـد  
                              ً                                     ظروف التطبيق ىف املرتني ، هذا فضالً عن أن إعادة االختبار قد تؤدى إىل ألفة 

                أسئلته ، فـإذا                                                         املختربين باالختبار ىف املرة الثانية ورمبا حفظهم إلجابات بعض
                                                                    أضفنا إىل ذلك كثرة تكاليفها وطول الوقت املستخدم ىف االختبار ، أمكننا أن 

    .                                                                  نتبني فائدة وأمهية طريقة تقسيم االختبار على غريها من الطـرق األخـرى   

                                                                    كما أن هذه الطريقة هى أرخص وأسرع ، وكل ما يؤخذ عليهـا هـو أـا    

         معرقلـة                       فإذا تصادف وجود ظروف                                     ال تسمح باختبار الفرد إال مرة واحدة ، 
                                                                    للتحصيل ىف االختبار كاحلالة الصحية أو قلة الدافعية أو أى سـبب خـارجى   

   .                     آخر تأثرت ا النتائج 

١٦٨



 

                                                              هذا وتعتمد فكرة تكافؤ االختبارات على تسـاوى القـيم العدديـة      
                 اإلحنراف املعيـارى   و              املتوسط احلساىب                                    ملقاييسها اإلحصائية املختلفة والىت أمهها 

   .           فيما بينها                معامل االرتباط   لك    وكذ

   :       مثـال

                                                                إذا كان لدينا اختبار وقسمناه إىل ثالثة أقسام متكافئة فمعـىن ذلـك     
  –                   االحنـراف املعيـارى     –       املتوسط   :                                وجوب تساوى هذه األجزاء الثالثة ىف 

   :                        معامل االرتباط بينها مبعىن 

   ٣ م    =            ٢ م    =      ١ م  

   ٣ ع    =          ٢ ع    =      ١ ع  

    ٣٢ ر     =        ٣١ ر    =       ٢١ ر  

   :       حيث أن 

   .                        متوسط اجلزء األول لالختبار     =      ١ م  

   .                         متوسط اجلزء الثاىن لالختبار     =      ٢ م  

   .                          متوسط اجلزء الثالث لالختبار     =      ٣ م  

   .                                  االحنراف املعيارى للجزء األول لالختبار     =      ١ ع  

   .                                   االحنراف املعيارى للجزء الثاىن لالختبار     =      ٢ ع  

   .                 ء الثالث لالختبار                    االحنراف املعيارى للجز    =      ٣ ع  

   .                                       معامل االرتباط بني اجلزء األول واجلزء الثاىن     =       ٢١ ر  

   .                                        معامل االرتباط بني اجلزء األول واجلزء الثالث     =       ٣١ ر  

   .                                         معامل االرتباط بني اجلزء الثاىن واجلزء الثالث    =      ٣٢ ر  

١٦٩



 

  ،     ٢٨  ،     ٢١  ،     ٢٠  ،     ١٩  ،     ١٢  ،     ١١  ،     ١٠  ،    ٣  ،    ٢  ،    ١  [              القســم األول 
٣٠  ،     ٢٩    [   

  ،     ٣١  ،     ٢٤  ،     ٢٣  ،     ٢٢  ،     ١٥  ،     ١٤  ،     ١٣  ،    ٦  ،    ٥  ،    ٤  [               القسم الثـاىن  
٣٣  ،     ٣٢    [   

  ،     ٣٤  ،     ٢٧  ،     ٢٦  ،     ٢٥  ،     ١٨  ،     ١٧  ،     ١٦  ،    ٩  ،    ٨  ،    ٧  [              القسم الثالث 
٣٦  ،     ٣٥    [   

        فقرة إىل     ٣٦        مكون من                                          مما سبق هو مثال لتوضيح كيفية تقسيم اختبار   
   .           ثالثة أقسام 

   :        بات هو                              القانون املستخدم حلساب معامل الث

   )      براون   –             قانون سيربمان   (           =       ١١ ر  

   :    حيث 

   .                          معامل الثبات املطلوب حسابه     =       ١١ ر  

   .                                          معامل االرتباط بني نصفى االختبار األول والثاىن    =      ٢١ ر  

   :                             موعني من الدرجات بالقانون اآلتى                            ويتم حساب معامل االرتباط بني جم            

             =    ر     

  ) نالعزوم لبريسوجمموع االرتباط بطريقة ( 

   :       مثـال

  –      ً                                 تلميذاً ىف اختبـارين للحسـاب والعلـوم        ١٢               فيما يلى درجات   
   :                              وحسب معامل االرتباط بني الدرجات 

  ٢١ر٢
  ٢١ر+  ١

  ح ص× جمـ ح س 
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١٧١



 

   :       مثـال

      ً                سؤاالً أعطـى موعـة     )   ٥٠ (                                احسب معامل ثبات اختبار يتكون من   

                        حسـاب معامـل الثبـات      :         واملطلوب   .       ً تلميذاً   )    ١٠٠ (                 من التالميذ عددهم 
          ً                          براون علماً بأن معامل االرتبـاط هـو     –                              لالختبار باستخدام قانون سيربمان 

٠.٦٩      .   

   :       احلــل

   =      ١١ ر  

  

        ًتقريبا  ٠.٨٢=                    =                  =    ١١ر  

وهو معامل مرتفع ) ٠.٨٢(ومعىن ذلك أن معامل ثبات االختبار هو   
  .وال بأس به وبالتاىل فاالختبار يصلح كمقياس ثابت لتقومي الطالب 

  : )٢(مثـال 

   ين                                                         احسب معاملى االرتباط والثبات بني درجات التالميذ ىف االختبـار   
   :                                                                 الذين طبقا عليهم ىف مادتى التربية اإلسالمية واللغة العربية فيما يلى 

  ٢١ر ٢
  ٢١ر+  ١
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  : احلـــل
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  :تطبيق القانون اخلاص مبعامل االرتباط كما يلى   
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  صح ×  س جمـ ح
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٨١  

٩٢×  ١٤  
 ١٧٤



 

      =                       =                      =٠.٨٢  

  

وهو معامل ارتبط مرتفع بني درجات التالميذ ىف االختبارين مث نطبق   
  :ات كما يلى قانون معامل الثب

  

  =  ١١ر  

  

      =                       =                      =٠.٩  

  

ـ  ب                            معامل ارتبط ثبات مرتفع وذلك     وهو                           ة لالختبـارين التربـة    ب      النس
                                                                      اإلسالمية واللغة العربية إذا ما طبق نفس االختبارين على نفس العينـة حتـت   

   .           نفس الظروف 

٨١  

٩٥٦٨  

٨١  
٩.٨١٦  

 

  ٢١ر ٢
  ٢١ر+  ١

 

٠.٨٢×  ٢  
٠.٨٢+  ١  
 

١.٦٤  
  

 

١٧٥



 

  معامـل الصـدق)  ٤(

  

  : مقدمـة

                                                            ن العوامل املهمة الىت جيب أن يتأكد منها واضع االختبار هو صـدفة   م  
                                                                  وصدق االختبار هو مقدرته على قياس ما وضع من أجله أو السـمة املـراد   

   .       قياسها 

                                                         فاالختبار التحصيلى صادق إذا جنح ىف قياس مدى حتقيـق األهـداف     
        دق وإذا                                                                 املعرفية للمادة الدراسية الىت وضع من أجلها ، واختبار الـذكاء صـا  

   .                           العقلية املميزة للشخص الذكى   )        الصفات   (                  جنح ىف قياس السمات 

                                                          ويالحظ أن صدق االختبار ىف قياس ما وضع من أجله يكون بالنسـبة    
   :        لناحيتني 

   .                                    املراد دراستها أو الوظيفة الىت يقيسها   )       الصفة   (            قياس السمة     -    أ     

   .                 كعينة مميزة ألفراده                                         طبيعة العينة أو اتمع املراد دراسة السمة    -  ب   

   :              وللصدق مظهرين   

                                      ً      ً          وهو الثبات ، فاالختبار الصادق يكون أيضاً ثابتـاً معظـم        :      األول        املظهر 

   .                                      األحيان إال إذا تدخلت عوامل حتول دون ذلك 

                          ويقصد به مدى اقتراب درجات   Relevance          هو التعلق      :         الثاىن          املظهر 

   .           لعينة كلها                                    االختبار من الدرجات احلقيقية اخلاصة با

١٧٦



 

   :   )    احملك   (               الصدق وامليزان 

                                                            يقاس صدق االختبار ىف ضوء مقياس خارجى ، هذا املقياس قـد يكـون     
                                  كما حيدث حني نقيس صدق اختبار جديـد    )     احملك   (        ً     ً             اختباراً آخراً معترف بصدقه 
   ً                               مثالً وقد يكون امليزان أو احملك مهنـة    "   Benit      بينيه   "                              للذكاء مبقدار ارتباطه باختبار 

                                                                          ينة أو عمل معني ، كما حيدث حني نقارن آداء األفراد ىف اختبـار مـا بـآدائهم      مع

                                                                       ىف عمل معني ، حبيث يشترك كل من العمل واالختبار ىف الوظيفة املراد دراسـتها ،  
   .                                                            كما أن هذا امليزان أو احملك قد يكون جمرد التحصيل الدراسى املدرسى 

   :               أنـواع الصـدق

   .              الصدق الظاهرى     -     ١  

   .              الصدق املنطقـى     -     ٢  

   .              الصدق التجريىب     -     ٣  

   .   ي             الصدق العامـل    -     ٤  

   .              الصدق الـذاتى     -     ٥  

   :                    معامل الصدق الذاتى

                                                             يعرف الصدق الذاتى بأنه صدق الدرجات التجريبية بالنسبة للدرجات   
                                                               احلقيقة الىت خلصت من شوائب أخطاء الصدفة ، وبذلك تصـبح الـدرجات   

                                                 امليزان أو احملك الذى ينسب إليه صدق االختبار ، وملـا                    احلقيقة لالختبار هى 
                                                                    كان ثبات االختبار يؤسس على ارتباط الدرجات احلقيقية لالختبار بنفسها إذا 

    إذا                                                                 أعيد االختبار على نفس اموعة الىت أجرى عليها ىف أول األمـر ، هـذا   
   .                                         كانت الصلة وثيقة بني الثبات والصدق الذاتى 

١٧٧



 

   :              بالقانون اآلتى                    وحيسب الصدق الذاتى  

    ١١ ر       =    ر       

   :    حيث 

                    معامل الصدق الذاتى    =      ر  

                    معامل ثبات االختبار    =       ١١ ر  

   :         مثـــال

   .                احسب معامل صدقه   .       ٠.٤٩                        معامل ثبات اختبار يساوى   

   :        احلـــل

    ١١ ر      =      ر  

      ٠.٧٠    =         ٠.٤٩    =      ر  ∴∴∴∴

      ٠.٧٠    =                       معامل الصدق الذاتى  ∴∴∴∴

١٧٨



 

  لتطيق االختبارحساب الزمن الالزم )  ٥(

  

                                           إذا كان االختبـار يقـيس عامـل السـرعة       -                ويتم حساب الزمن 

   :                      بإحدى الطريقتني اآلتيتني   -              وال يقيس القوة 

  : الطريقة األوىل

                              طالب العينة عن أسئلة االختبـار      رع س أ                  الزمن الذى جيب فيه     حيسب 
   عن                                                              ويتم تسجيل هذا الزمن مث حيسب الزمن الذى جيب فيه أبطأ طالب العينة 

                                                                 أسئلة االختبار ويتم تسجيله مث يؤخذ املتوسط وبذلك يكون املتوسط هو زمن 
                                                                   تطبيق االختبار كما جيب حساب الزمن الذى يستغرقه املعلـم عنـد إلقـاء    

    ً                فمثالً إذا كان أسـرع                                               تعليمات االختبار وقبل أن جييب الطالب عن االختبار 
        دقيقـة    )   ٢٠ (    اره                                                   طالب ىف العينة قد أجاب عن أسئلة االختبار ىف زمن مقـد 

   .      دقيقة   )   ٣٠ (                                     والزمن الذى أجاب فيه أبطأ التالميذ هو 

       دقيقة    ٢٥  =      =             =                  فيكون زمن االختبار 

   :                 الطريقة الثانية

                      من العينة من اإلجابـة    %  ٧                                    وفيها يتم حساب الزمن الذى ينتهى فيه   
    قاء                                               ً                   عن مجيع أسئلة االختبار ، ويضاف إىل هذا الزمن أيضاً الزمن املستغرق ىف إل

   .                تعليمات االختبار 

٣٠+٢٠  
٢  

٥٠  
٢  

١٧٩
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                                                              يقوم منهج البحوث التارخيية بدراسة احلوادث والوقائع املاضية الـيت  
                                                                 شكلت احلاضر وحتليلها وحماولة فهمها لكن نستطيع أن نفهم احلاضـر علـى   

   .                    ن من التنبؤ باملستقبل                     ضوء أحداث املاضي ونتمك

                                                           إنه عملية منظمة وموضوعية لتجميع البيانات وحتليلها واسـتخالص  
                                                                 األوىل من الوثائق والسجالت وتنظيمها على حنو منطقي واالعتماد عليهـا يف  
                                                                استخالص نتائج تقوم عليها حقائق جديدة، واسـتخالص تصـميمات منـها    

                        بروح النقض الناقد إلعادة                                             تتحقق باألحداث املاضية أو احلاضرة انه عمل يتم
   .                                           البناء وصمم ليحقق غرضا صادقا أمينا لعصر مضى

                                                          وال يقتصر منهج البحوث التارخيية على دراسة املاضي فقـط فمـن   
                                                                  املمكن دراسة احلاضر من خالله كما أنه ال يقتصر على الدراسات التارخييـة  

   .        دون غريها

                 تعلق باإلنسان مثل                                          فمن املمكن استخدامه يف الكثري من ااالت اليت ت
                                                                      دراسة األفكار والظواهر والنظم االجتماعية والنظم التربوية واآلداب واللغات 
                                                                 كما ميكن من خالله دراسة الوثائق والسجالت غري اإلنسانية كتـاريخ األرض 

   .                                والظواهر اجليولوجية املختلفة وغريها

     مـن                                                          وخنلص من هذا أن املنهج التارخيي يقوم على تتبع ظاهرة تارخيية 
١٨٢



 

                                                                     خالل أحداث أثبتها املؤرخون أو ذكرها أفرادا وتناقلتها روايـات علـى أن   
                                                                    خيضع الباحث ما حصل عليه من بيانات وأدلة تارخيية للتحليل النقدي للتعرف 

   .                  على أصالتها وصدقها

                                                        ودف البحوث التارخيية إىل تفسري األحداث والكشف عن العوامـل  
                                  س فقط من أجـل فهـم املاضـي بـل                                        اليت أدت إليها وأبعادها املستقبلية لي

   .                      وللتخطيط املستقبلي أيضا

  )٣١حممد الصاوي حممد مبارك، ص/ البحث العلمي أسسه وطريقة كتابته، د(

  : املنهج التارخيي وتعريفه

                                                            يشكل البحث التارخيي عملية منظمة من عمليـات جتمـع البيانـات    
           اضي ويـتم                                                         وتقدميها بأسلوب موضوعي وتتصل هذه البيانات عادة بأحداث امل

                                                                مجعها وحتليلها من أجل اختبار صحة الفرضيات اخلاصة بأسباب تلك األحداث 
                                                                  وتأثرياا واجتاهاا وهي تساعد باإلضافة إىل وصف املاضي وحتديد واقعـه إىل  

   .                                                  تفسري األحداث احلالية وعمل توقعات عن األحداث املستقبلية

    ).   ١٣٩                                       أساسيات البحث التربوي، عبد احلميد عدس، ص (

 : مهية البحوث التارخيية يف اال التربويأ

                                                               تزودنا باجلذور التارخيية للنظريات واملمارسات التربوية اليت تطـورت  
   .                          وانتشرت وتقدم لنا تفسريا هلا

                                                                    توفر للباحثني املادة العلمية الالزمة هلم إلدراك الصلة الوثيقة بني التربية     -     ١
                               ا والعوامل املختلفـة املـؤثرة                                        وبيئاا التربوية واالجتماعية بكل مكونا

   .           واملتأثرة ا

١٨٣



 

                                                                تساعدنا نتائج البحوث التارخيية يف التربية على تعميق فهمنا للمشكالت     -   ٢
   .         التعليمية

                                                              تقدم لنا البدائل واحللول ملواجهة املشكالت التعليمية من خـالل مـا       -     ٣
   .                                                  تزودنا به من جتارب األمم األخرى والدروس املستفادة منها

                                                             حتديد االجتاهات التربوية املتكررة وقياسها بسهولة من وجهـة نظـر       -     ٤
   .      تارخيية

                                                              فهم العالقات بني السياسة والتربية وبني املدرسة واتمع وبني املعلـم      -     ٥
   .        والتلميذ

                                                               فهم كيفية تطوير النظام التعليمي احلايل يف ضوء دراسـة األفكـار أو       -     ٦
   .                 املؤسسات التعليمية

                                                             دام التطبيقات التربوية يف املاضي لتقيـيم التطبيقـات اجلديـدة        استخ    -     ٧
   .         واملستحدثة

   .                                                توضيح طريقة تطور الفكر التربوي وأسبابه وتطبيقاته    -     ٨

   )  ٦٧                                            البحث التربوي أصوله ومناهجه، حممد منري موسى، ص (

  : ماهية البحث التارخيي

                                                         تشبه خطوات املنهج التارخيي يف البحث خطوات أي منهج آخر مـن 
   أو  (                                                               مناهج البحث املعروفة فهو يتطلب تعريف املشكلة وصـياغة الفرضـيات   

                                                      ومجع البيانات بطريقة منظمة وموضوعية وحتليل هذه البيانات   )              أسئلة الدراسة
                                                                   والتوصل منها إىل ما يؤيد صحة الفرضيات أو ينفيها ومن املعروف أن البحث 

                     توجد هناك أي إمكانية                                              التارخيي يدرس موقفا قدمي وقوعه يف املاضي ولذلك ال 
١٨٤



 

                                                                    لضبط املتغريات أو التحكم فيها كما يف املنهج التجرييب إن كل مـا يسـتطيع   
                                                                   الباحث أن يفعله هو استخدام أساليب موضوعية لتحديد ما مت وقوعـه مـن   

   .                                                            أحداث يف املاضي وحماولة تفسريه أو استخدامه للتنبؤ عن أشياء جديدة

                             وث العلمية فإن البحث التارخيي                                   وكما هو عليه األمر يف حالة بقية البح
                                                                يتطلب حتديدا للمشكلة ومراجعة لـألدب  التربـوي ذي الصـلة ووضـع     
                                                                   للفرضيات ومجع البيانات ومن مث حتليلها للوصول من ذلك إما إىل قبول هـذه  
                                                                       الفرضيات أو رفضها وملا كان حتديد البيانات يتم عادة بطريقة منطقية أكثر من 

                                          فعلى الباحث أن يكون حريصا وموضوعيا بالقدر                          كونه يتم بالطرق اإلحصائية 
   .                     املستطاع عند تناوله هلا

   )   ١٤٧   ، ص   ١٤٠                                       أساسيات البحث التربوي، عبد الرمحن عدس، ص (

  : أهم مصادر املنهج التارخيي

  -                    املـذكرات والتـراجم    -               الرسائل الشخصية-               السجالت والوثائق
        تابـات                 الدراسـات والك -              تقارير صـحفية   -                           تقارير شهود البيان على احلدث

                      احلفريـات ويف البحـوث   -                          األساطري والروايات الشـعبية   -                التارخيية واألثرية
                                                                 التارخيية عن األحداث والشخصيات جيب أن يلتزم الكاتـب بعـرض املـادة    
                                                                    التارخيية عرضا أمينا وموضوعيا مبتعدا عن األسلوب األديب من حيث املبالغـة  

        عي بـني                                                      والتهويل والعرض لشخصيات بصدق وإنصاف والـربط املوضـو  
   .                                                       األحداث مع االلتزام يف كل هذا بالدقة واملوضوعية وعدم التحيز

                                                                مصدر سابق البحث العلمي أسسه وطريقة كتابته، حممـد الصـاوي حممـد     (
   )  ٣٢        مبارك، ص

١٨٥



 

  : مراجع عامة للبحث التارخيي

                                                           وحيسن بالباحث التارخيي انتقاء مراجعه اليت يستخدمها وأن يستخدم 
                                          مة أي كتاب أو مقال مثل مدى كفاءة املؤلف هل                        عدة معايري يف حكمه على قي

                                                                 ناشر الكتاب ازو الدورية مشهور وموضع احترام كبري، وميكن للباحـث أن  
                                                                   يفحص هذا مع موظف املكتبة اخلاصة باملراجع وأن يرجع تاريخ النشر ملعرفـة  

   .                 حداثة موضوع البحث

   )   ٢٥٧                                         البحث التربوي كيف نفهمه؟، حممد منري موسى، ص (

  : مة يف دراسة التاريخ وتطبيق املنهج التارخيياعتبارات ها

                                                           أن مجيع احلقائق واألحداث والبيانات خطوة هامة يف البحث ولكنـها      -     ١
                                                            ليست غاية يف ذاا أو أا هي أساس تقوم عليه عمليات مثل احلـذف  
                                                           واآليات والتفسري وال ميكن للباحث أن يقوم ذه العمليات على حنـو  

    .                                         البيانات واملعلومات التارخيية كفاية يف ذاا                    سليم إذا ما نظر إىل

                                                                  املادة التارخيية اليت حيتاج إليها الباحث التارخيي حبكم بعـدها الزمـاين       -     ٢
                                                       وصعوبة تسجيلها بصورة كاملة وعلى حنو صحيح يف بعض احلاالت بل 
                                                         وحبكم وجود بعض سجالا ووثائقها ومصادرها األوليـة يف أمـاكن   

   .                                        الوصول إليها العتبارات بعد املكان والتكلفة                يصعب على الباحث 

                                                              أن معظم الظواهر واألحداث التارخيية كغريها من الظـواهر العلميـة       -     ٣
                                                          واالجتماعية وعلى الباحث أن يصل ليس فقط إىل معرفة أهم األسباب 
                                                               أو الظروف املسببة حلدث أو واقعة معينة وإمنا أيضا املرتبطة ذا احلدث 

   .            وهذه الواقعة

١٨٦



 

                                                          ويرتبط بكل ما تقدم من اعتبارات جمموعة من اخلصائص واالجتاهـات      -     ٤
                                                                الفعلية اليت ينبغي أن تتوافر يف كل باحث علمـي ولكنـها بالنسـبة    

   .                           للباحث التارخيي إلزام ال جتربة

                                                                 مناهج البحث يف التربية وعلم النفس، جابر عبد احلميد جابر، أمحد خـريي   (
   )   ١٠٨       كاظم، ص

  : ث التارخييمدى عملية منهج البح

                                                          كثري ما يساء فهم التاريخ وكثريا ما يوصف بأنه تسجيل لألحـداث  
                                                                      املاضية أو أنه حتصيل حاصل وأنه بذلك أبعد من أن يكون علما كبقية العلـوم  
                                                                األخرى ولكن السؤال الذي يطرح نفسه،  هل التاريخ علم؟  وكيف يكـون  

                بدايـة القـرن                                                          التاريخ علما؟  ونقول ردا على ذلك أن التاريخ أصبح مـع 
                                                                  العشرين علما كسائر العلوم األخرى وما اصطالح التاريخ العلمـي الـذي   
                                                               يستخدم اليوم إال تسمية أخرى الصطالح التاريخ التطوري ا لذي عـرف يف  
                                                                      أواخر القرن التاسع عشر ونقول أن التاريخ علم ألنه يقوم أساسا علـى مـا   

                  آلن تسـمية أخـرى                                                     يسمى بالنقد التارخيي العلمي الذي يسـتخدم اليـوم ا  
                                                                الصطالح التاريخ التطوري الذي عرف يف أواخر القرن التاسع عشر ونقـول  
                                                                       أن التاريخ علم ألنه يقوم أساسا على ما يسمى بالنقد التارخيي والذي يتضـمن  
                                                                حتليل املشكالت اخلاصة بالبحث التارخيي ويشتمل أيضا على النظريات اخلاصة 

                                        ي إذن الذي بين عليه التاريخ يف مطلع هـذا                                    بكيفية كتابة التاريخ فالنقد التارخي
   .                                               القرن هو الذي هيأ له السبل لكي يكون تارخيا علميا

                                                                  مناهج البحث يف العلم التربوية والنفسية، حممد الطيب، حسني الدريين، شبل  (
    ).  ٥٣                               بدران، حسن الببالوي، كمال جنيب، ص

١٨٧



 

  : الطرق املستخدمة يف مناهج البحث التارخيي

                                          املستخدمة يف منهج البحث التـارخيي طـرق ذات                 ال شك أن الطرق 
                                                                     ارتباط وثيق باملادة التارخيية وهذه الطرق على الرغم من أا وحدات منفصلة 
                                                                إال أا تشكل يف النهاية كيان واحد ومنهج واحد وهي ككل متكامل ال ميكن 
                                                                        الفصل بينهما إال عند الدراسة وحنن نستطيع أن نقـول أن املنـهج التـارخيي    

    -                   اختيـار املوضـوع    -               الثقافة الواسعة  - :                         من الطرق والعناصر اآلتية       يتألف

  -                       إنشاء الصيغة التارخيية  -                       ترتيب احلقائق وتنسيقها  -           نقد املادة  -          مجع املادة
   .           كتابة املادة

   :                   الثقافة الواسعة    -     ١

                                                               وال شك أن الثقافة الواسعة هي الركيزة األوىل اليت البد منها لكتابـة  
                                                           صحيح واملقبل على كتابة تارخيية ينبغي أن يعرف متاما أنه بصـدد             تاريخ علمي 

                                                                       مهمة شاقة تقتضي منه الدراسة العميقة والتحصيل اجلاد واملتنوع والتـاريخ يف  
                                                                    هذا كله ال خيتلف عن غريه من سائر العلوم فاملعرفة عامة متداخلة متشـابكة  

             خرى فما هـي                                                     وليس يف وسع أحد أن يدرس علما مستقال متاما عن العلوم األ
                                                                      العلوم املساعدة اليت تعني املؤرخ على إتقان عمله وأا بال شك إتقان اللغـات  
                                                                    القدمية واللغات األصلية تعينه على فهم احملفوظات والوثائق والنصوص األصلية 
                                                                        واجلغرافية أيضا من العلوم املساعدة الرتباطها الوثيق بالتاريخ وعلى الباحث يف 

                                                 بعلم املنطق والفلسفة واالجتماع وعلم النفس والقانون                      التاريخ أن يزود نفسه 
                                                                    فكلها تفيد يف البناء التارخيي ملوضوع الدراسة ويف عقد املقارنـات وتفسـري   
                                                                 الظواهر حبيث خيرج التاريخ متكامال وشامال وحمددا حلركة تطور اتمع بكافة 

   .       جوانبها

١٨٨



 

   :                 اختيار املوضوع    -     ٢

                                  املنهج التـارخيي وعمليـة اختيـار                                  ذلك هو العنصر الثاين من عناصر
                                                                    موضوع تارخيي معني لدراسته والكتابة فيه تتصل اتصاال وثيقا مبيول الباحـث  
                                                                            ومدى إملامه بالعلوم املساعدة اليت تتطلبها للكتابـة التارخييـة ومـن واجبـه     

                                                                      أن يعرف فيها وقتا كافيا حىت يستقر على ما يريد ويضـمن قدراتـه علـى    

   .        املضي فيه

   :       املادة    مجع    -     ٣

                                                              ننتقل هنا إىل العنصر الثالث من عناصر البحث التارخيي ونعين بـذلك  
                                                                  مجع املادة التارخيية الالزمة للبحث من املراجع واملصادر وشىت األصول ولعـل  
                                                                     أول ما يقال يف هذا الصدد هو أن املكتبـة ودور احملفوظـات العلميـة ودور    

                         أن يكون كل باحث على بينة                                        األرشيف التارخيي هي خمترب املؤرخ ومن مث البد
                                                                  ودراسة تامة بطريقة استغالل املكتبات وهذه الدور واملفروض أن كل باحـث  
                                                              يكون على علم مبجموعة من أمساء األعالم وأمساء األماكن الـيت تـدخل يف   
                                                                موضوع حبثه وعليه أن يرجع إىل قواميس األعالم وإىل دوائر املعارف يبحـث  

                                         جدا أن حيتفظ بفهرس موجز للكتـب الـيت                              فيها عن هذه األمساء ومن اليسري

                                                                    ال ميكن االستغناء عنها حبيث تكون يف متناول يده دائما وأهـم مـا ينبغـي    
                        فهرس مطبوع ألحد املكتبات-                                        االحتفاظ به هو قائمة بأمساء بعض كتب املراجع

                                                              دائرة من دوائر املعارف يستحسن أن يكون من تلك املتخصصـة يف مثـل     -
                           قاموس مستخلص يف حفل البحـث  -            قواميس األعالم         قاموس من   -         الدراسة

          ودورية أو   )                                    اقتصادي، ديين، اجتماعي، تربوي، فلسفي (                    الذي يتناوله الباحث 
                                    جمموعة من الوثائق املتعلقة بعصر البحث   -                              أكثر من الدوريات املتصلة بالبحث

١٨٩



 

                                                                      واملراجع العامة تفيد يف إعطاء الباحث فكرة شاملة جامعة عن العصـر الـذي   
                                                            نه موضوع حبثه وهي أيضا متده مبراجع يقينية يف عمله ومن الواجب أن        اختار م

                                                                    يبدأ الدارس باإلفادة مما كتبه السابقون يف امليدان واالطالع علـى املصـادر   
   .                       واملراجع اليت استعانوا ا

   :                    نقد املادة التارخيية    -     ٤

  :النقد نوعان مها

                    األصـالة يف املصـادر                                           النقد اخلارجي أو الظاهري وهدفه دراسة مدى     -     ١
                                                          والسبيل إىل ذلك هو التثبت من صحة األصل التارخيي ومعرفة نـوع  
                                                         الورق املدون عليه األصل وأسلوب اخلط الذي كتب به وكذلك معرفة 

   .                          املؤلف ومكان التدوين وزمانه

                                                            النقد الباطين أو الداخلي ويهدف إىل الوقوف على حقيقـة شخصـية       -   ٢
                                             ة والفعلية أثناء قيامـه بالكتابـة وحماولـة                             املؤلف بدراسة حالته النفسي

   .                                                      الكشف عن أهدافه من الكتابة اليت جيعله واثقا من هذا الصدق

                                                           واألساس الذي يبىن عليه النقد هو الشك فيما ورد يف األصل التارخيي 
   .                                                      مث الدراسة الواعية املنصفة لكل ما نقرأ فيه الستخالص احلقائق

   :       املادة                            إثبات احلقائق وترتيبها ونقد    -     ٥

                                                         تلك هي املرحلة قبل األخرية يف منهج البحث التارخيي وهي مرحلـة  
  - :                                               واسعة تتصل بعمليات كثرية حناول أن نوجزها فيما يلي

                                                            ن النقد يصل عن طريق املمارسة إىل املعلومات واآلراء اليت نريـدها   إ
   .                                                       لبحثنا وهذه املعلومات قد يكون مطابقة للواقع أو قد ال تكون

١٩٠



 

                                                 لية النقد وحدها ال تكفي إلثبات احلقائق وإمنا هي خطوة            وإذن فإن عم
   .              يف السبيل إليها

                                                             وأول ما يقال يف هذا الصدد أن يقوم الباحث بتصنيف النتائج الـيت  
                                                                   أوصلته إليها عملية النقد مبعىن أن جيمع كل املعلومات اليت لديه عن حـادث  

                  أحيانا قد ال جند غري                                                    واحد إىل بعضها مث يقارن بينها ويصل إىل رأي ائي فيها و
                                                               رأي واحد يف موضوع بعينه ألن هذا املوضوع ال يرد إال عن طريـق واحـد   
                                                                  ومؤرخ واحد ويف هذه احلالة ينبغي أن ينظر بعني الشـك واحلـذر إىل تلـك    

   .              الرواية املفردة

   :   )       الصياغة (                      إنشاء الصيغة التارخيية     -     ٦

                   ا يقال أنه ينبغـي                                             تلك هي املرحلة األخرية من املنهج التارخيي وأول م
                                                                    مع املؤرخ الذي يهمه رد الفعل لدى قرائه أن يتجنب افتراض معرفة واسـعة  
                                                                 لدى هؤالء القراء وهذه مهمة على وجه التخصيص بالنسـبة للمبتـدئني يف   
                                                                    التحرير ذلك أم يتصورون عادة أن قارئهم وهو يف الغالب أستاذ على قـدر  

   .                   كبري باملعرفة مبوضوعهم

  ،   ٥٩  ،   ٥٨  ،   ٥٧                                    البحث يف العلوم التربوية والنفسية، ص                  مصدر سابق مناهج (
٦٣  ،   ٦٢  ،   ٦١  (   

   :                     كتابة البحث التارخيي

                                                          إن كتابة البحث التارخيي عمل عقلي فكـري مـن الدرجـة األوىل    
                                                                       ويتطلب قدرة على االبتكار والتصـور وإدراك العالقـات والـربط بينـهما     

          البحـث                                                           وينبغي أن يكتب البحث بأسلوب موضوعي سـليم ومتثـل كتابـة    

١٩١



 

                                                                اخلالصة األخرية اليت تتوج جهود الباحث وتضـفي عليـه أمهيـة خاصـة     

                                                                 وهي تستلزم صياغة النتائج بصورة موضوعية مع اإلشارة إىل مصدر كل فكرة 
                                                                  وكل عبارة مقتبسة كما تستلزم ترتيب املصادر واملراجـع حسـب أمهيتـها    

   .       العلمية

    ).   ٢٦٨     سى، ص                                              مصدر سابق البحث التربوي كيف نفهمه؟، حممد منري مو (

   :                    تقومي املنهج التارخيي

                                                          البحث التارخيي عمل يبعث على الرضا وثري احلماس ولكن من املهـم  
                                                                أن نعرف إجنازاته وحدوده بوضوح فبعض الناس ينسب إىل املؤرخني القـدرة  
                                                                 على حتقيق أكثر ما هو يف وسعهم ويعتقد آخرون أم ال يسـتطيعون تقـدمي   

                                          ولعل احلقيقة قائمة بني هذين الطرفني املتناقضني                            بيانات عملية ميكن الوثوق ا 
                                                                  ورمبا أمكنك أن تصبح أكثر تعبريا باملشكلة وأن تستخلص النتائج اخلاصة بك 

   .                            بعد استعراض بعض هذه املناقشات

    ).   ٢٨١               ولد فان دالني، ص ب                                     مناهج البحث يف التربية وعلم النفس، ديو (

   :                    ملخص املنهج التارخيي

                                       ذلك شأن مجيع العلوم األخرى اجلغرافية منها                       التاريخ هو علم شأنه يف 
   .                                      والتربوية والنفسية والرياضية والطبيعية

                                                            فهو يقوم على أصول علمية دقيقة ال تقبل إال بعـد متحـيص دقيـق    
                                                               ودراسة وافية مبنية على أسس موضوعية علمية ألعلى أسس خاصة تسـريها  

                  بدراسـة تارخييـة                                                     األهواء وتدفعها املصاحل اخلاصة ويتبع الباحث الذي يقوم 
                                                                     ملوضوع معني كحادثة تارخيية أو حتقيق آلثار أو رموز مكتوبة يتبـع الطريقـة   

١٩٢



 

                                                                   العلمية يف البحث مع متغريات طفيفة ا ومن هذه التغريات هـو أن صـياغة   
                                                               الفروض اليت تفسر األحداث اليت جرت تأيت يف اية أطوار البحث قبل تفسري 

  - :                      يقوم باإلجراءات التالية                                  النتائج وكتابة تقرير عنها فالباحث 

   .                               انتقاء املشكلة اليت مه أو تواجهه    -   ١

   .                                                     مجع املادة العلمية عن تلك املشكلة من مجيع املصادر املتوافرة    -   ٢

   .                                                   متحيص املادة العلمية امعة ونقدها ونبذ ما ال يلزم منها    -   ٣

       مـادة                                                         صياغة الفروض اليت تفسر األحداث على ضوء ما يتبقى لديه من    -   ٤
   .     علمية

   .                                                      تفسري نتائج ما توصل إليه وكتابة تقرير عن البحث والنتائج    -   ٥

                                                             وعلى هذا ميكننا القول أن املنهج التارخيي يف البحث ميكن استعماله يف 
   .                                                 إجراء حبوث أخرى ملا هلذا املنهج من قواعد حمدودة ونافعة

    ).   ١٠٥  ،    ١٠٤                                           مناهج البحوث وكتابتها، يوسف مصطفى القاضي، ص (

                                                            الصلة بني التاريخ كعلم واملنهج التارخيي كمنـهج مـن منـاهج        إن

                                                                   البحث صلة وثيقة، ويتضح للطالب فهم هذه الصلة يف ضوء معرفتـه لكـل   

                                                                        من علم التاريخ واملنهج التارخيي، وهذا ما سـنحاول فيمـا يلـي توضـيحه     

        يف إجياز
.   

         يس جمـرد                                                       التاريخ سجل ملا حققه اإلنسان وهو سجل له داللته ومغزاه ول      -
                                                         تسجيل لألحداث الزمنية ففيه يدرس األشخاص واجلماعات واألحـداث  

                 وأحداث التـاريخ     .                                            واألفكار واحلركات يف عالقتها بزمان ومكان معينني
                                                                ووقائعه حدثت مرة واحدة ويتغري أن تعود ثانية ألن هذه األحداث تقـوم  

         أردنا أن                                                         على الزمان والزمان يسري يف اجتاه واحد ودون تكرار ولذلك إذا 
١٩٣



 

                                                                نسترجع ما كانت عليه أحداث معينة يف زمان معني فال ميكن لنـا ذلـك   

                                                                إال عن طريق نوع من التخيل والنشاط العقلي ودراسة ما خلفتـه هـذه   
                                                           األحداث من خملفات وآثار وعلى أساس هذا املضمون هنـاك تعـاريف   
                                                                   متعددة لعلم التاريخ فالبعض يعرفه بأنه السـجل املكتـوب للماضـي أو    

                                                وهذا التعريف يستبعد من التـاريخ عصـورها قبـل       .             حداث املاضية  األ
                                                              اكتشاف اإلنسان للكتابة اليت يطلق عليها عصورها قبل اكتشاف اإلنسان 

   .         التاريخ

                                                                والبعض اآلخر يعرفه بأنه وصف احلوادث أو احلقائق املاضية كتابتها بروح     -
                لنـا الطبيعـة                                                       البحث الناقد عن احلقيقة الكاملة ومن هذا التعريف تظهر 

                                                                  الوصفية للبحوث التارخيية اليت تؤكد روح البحث العلمي الناقـد سـعيا   
                                                                 للتوصل إىل احلقائق وهناك أيضا من ينظر إىل جمال التاريخ على أنه يضـم  
                                                                   امليدان الكلي الشامل لتاريخ اإلنسان، أو املاضي البشري وهـذه النظـرة   

                         كمـا أـا بالضـرورة                                                 جتعل التاريخ ميدانا واسعا كاتساع احلياة نفسها، 

                                                                    تؤكد أن احلقائق والوقائع واألحداث التارخيية ال يصلح لنـا أن نفصـلها   

                                                                     عن احلياة احمليطة ا وإمنا البد أن ننظر إليها على أـا أجـزاء ال تتجـزأ    
                                                                 ومتكاملة مع عمليات النمو االجتماعي واحليـاة االجتماعيـة الشـاملة    

   .           واملرتبطة ا

   :                   تعريف املنهج التارخيي

                                                          إن هذا املنهج يصف ويسجل مـا مضـى مـن وقـائع وأحـداث      

                                                                 املاضي وال يقف عند جمرد الوصف وإمنا يدرس هـذه الوقـائع واألحـداث    

                                                                   وحيللها ويفسرها على أسس منهجية علمية دقيقة بقصد التوصـل إىل حقـائق   
                                                                وتعميمات ال تساعدنا على فهم املاضي فحسب وإمنا تساعد أيضـا يف فهـم   

١٩٤



 

                                                     بؤ باملستقبل وميكن أن نتبني يف وصفنا هلذا املنـهج وظـائف                 احلاضر بل والتن
                                 أما الـتحكم أو الضـبط املقصـود       .                                     رئيسية للعلم تتمثل يف التفسري والتنبؤ

                                                                    للمتغريات فهي ترتبط بالتجربة العلمية وختص املنهج التجرييب أكثر من غـريه  
                                                                       من املناهج الوصفية والتارخيية ويثـار عـادة يف هـذا الصـدد والسـؤال      

    :    اآليت

   ؟                                    هل املنهج التارخيي يف البحث منهج علمي

                                                            يف الواقع ختتلف اآلراء حول إجابة هذا السؤال فكما وضـحنا فـإن   
                                                                     املنهج التارخيي ال يعتمد على التجربة العلمية املضبوطة وال ميكن يف التـاريخ  
                                                                   وعن طريق املنهج العلمي أن نكرر احلصول على حقائق ووقائع علمية معينـة  

                                                              ميكن استخدام املالحظة املباشرة الدقيقة مما يتيسر للبـاحثني يف جمـال         كما ال 
                                                                   املنهج التجرييب الذي ميكن أن تطبق فيه أسس املنهج العلمي إىل أقصى درجـة  

   .             ممكنة من الدقة

   :                                                    اعتبارات هامة يف دراسة التاريخ وتطبيق املنهج التارخيي

                   يف البحـث ولكنـها                                             أن مجع احلقائق واألحداث والبيانات خطوة هامة     ) ١ (
                                                               ليست غاية يف ذاا وإمنا هي أساس يقوم عليه عمليات مثـل التحقيـق   
                                                                   واإلثبات والتفسري والوصول إىل نتائج معينة والربط والتعميم والتنبـؤ  

                                                               وال ميكن للباحث أن يقوم ذه العمليات على حنو سليم إذا ما نظـر إىل  
                             أو إذا ما نظر إليها منعزلـة                                            البيانات واملعلومات التارخيية كغاية يف ذاا

                                                                عن عصرها واحلياة الشاملة يف كل أبعادها ومكوناا اليت أثـرت فيهـا   
   .                     وتأثرت ا يف نفس الوقت

                                                                   املادة التارخيية اليت أثرت حيتاج إليها الباحث التارخيي حبكم بعدها الزماين      ) ٢ (
١٩٥



 

                                                        وصعوبة تسجيلها بصورة كاملة على حنو صحيح يف بعض ااالت بـل  
                                                          حبكم وجود بعض سجالا ووثائقها ومصـادرها األوليـة يف أمـاكن     و

                                                               يصعب على الباحث الوصول إليها العتبارات بعد املكان والتكلفة، تعترب 
                                                             من حيث طبيعتها وطريقة احلصول عليها أصعب نسبيا وأكثر تعقيدا من 

   .                                                          املادة العلمية اليت حيتاج إليها الباحث عادة يف البحوث الطبيعية

                                                             معظم الظواهر واألحداث التارخيية كغريها مـن الظـواهر العلميـة        أن     ) ٣ (
                                                            واالجتماعية ال يفسرها سبب واحد تفسريا كافيا وهناك أسباب كـثرية  
                                                            ومتنوعة لتفسري األحداث والتطورات التارخيية وهذه األسباب ال متثـل  
                                                                دائما األسباب مجيعها وإمنا أهم هذه األسباب وأكثرها ارتباطا باحلـديث  

                                                          لواقعة والتفسري التارخيي ليس جمرد وصف أو جتميع موعة معينة من     أو ا
                                                         األسباب وإمنا هو عمل حيتاج إىل خربات وقدرات خاصـة يف الباحـث   

   .                                             حيث أن التفسري يف الواقع هو دعامة املنهج التارخيي

                                                            ويرتبط بكل ما تقدم من اعتبارات جمموعة من اخلصـائص واالجتاهـات        ) ٤ (
                                                 ي كما سبق أن أشرنا أن تتوافر يف كل باحـث علمـي،                   العقلية اليت ينبغ

                                                             ولكنها بالنسبة للباحث التارخيي ألزم حيث ال جتربة كتلك اليت جتري يف 
                                                                   العلوم الطبيعية إلقامة الدليل على صحة فكرة معينة أو حقيقـة معينـة   
                                                        وحيث ال ميكن أن خيضع الكثري من أحداث املاضي للمالحظات املباشرة 

    .        الدقيقة

                                                       ا تظهر لنا أمهية تلك اخلصائص اليت أكدناها يف املنهج التارخيي       ومن هن
                                                                         لكي تكسبه الصفة العلمية كمراعـاة الدقـة والصـحة واألمانـة الفكريـة      

                                                                     وعدم التحيز لألهواء والرغبات الشخصية أو العنصرية أو العقائدية وتـوخي  
١٩٦



 

   .                                       كفاية األدلة يف التوصل إىل النتائج واألحكام

   :   يف                    أمهية البحث التاريخ

   :                ااالت التربوية     )   أ   (

                                                                  توفر الدراسات والبحوث التارخيية حمتوى معرفيا علميا لتاريخ التربيـة       ) ١ (
                                                                    والتعليم يف دولة معينة أو يف دول العامل املختلفة ومثـل هـذا احملتـوى    

                                                                 املعريف يكون تراثا معرفيا يف امليدان التربوي ال غىن عنـه يف الدراسـات   
                                                   نة واإلعداد املهين للمعلمني واملشتغلني باألمور التربويـة                 التارخيية واملقار

   .          والتعليمية

                                                               تزودنا نتائج الدراسات والبحوث التارخييـة مبعرفـة عـن األهـداف          ) ٢ (
                                                           واملقررات وطرق التدريس وإعداد املعلم وغري ذلك مـن السياسـات   

   يد                                                             التعليمية اليت اتبعت يف املاضي ومثل هذه السياسات هلا أمهيتها يف حتد
                                                              العمليات واخلطوات الالزمة لتحسـني التعلـيم وتطـويره يف احلاضـر     

   .        واملستقبل

                                                                  كذلك تزودنا الدراسات والبحوث التارخيية التربوية مبعرفة هـل ميكـن        ) ٣ (

                                                                   يف ضوئها أن نتبني اجلذور التارخيية للنظريـات واملمارسـات التربويـة    

              وبني أي تطورات                                               اليت تطورت وانتشرت يف املدارس وإدراك الصلة بينها 
                                                                 اجتماعية أو سياسية معينة كما متكننا من تفسري الكثري مـن املمارسـات   
                                                               واملشكالت التعليمية القائمة يف الواقع التعليمـي يف حاضـره ومـدى    

   .                                           ارتباطها ذه اجلذور التارخيية مثل مشكلة األمية

ـ       ) ٤ (   ب                                                                توفر لنا الدراسات التارخيية يف التربية معرفة تكشف لنا عـن جوان
١٩٧



 

                                                                   أصلية يف تراثنا التربوي العريب يف جمال النظرية والتطبيق التربوي والـيت  
                                                           ظهرت يف عصور وأماكن معينة وتسهم مثل هذه الدراسـات يف إجـالء   
                                                                 هذا التراث وتنتج الفرص أمام الباحثني لتنميته واالستفادة منه وحتسـني  

   .           ة ومستقبلها                                                         عمليات التربية والتعليم ونواجتها بالنسبة حلاضر أمتنا العربي

                                                                     كما توفر لنا معرفة متكن الباحثني من إدراك الصلة الوثيقة بـني التربيـة        ) ٥ (
                                                                     وبيئاا املختلفة التربوية واالجتماعية بكل مكوناا والعوامـل املختلفـة   
                                                                 املؤثرة فيها واملتأثرة ا وإظهار العيوب واألخطار حىت ميكن أن تكون لنا 

                                            بية أبنائنا وبناتنا التربية اليت ننشرها واليت                            مبثابة دروس تستفيد منها يف تر
   .                            حتقق اخلربة والتقدم هلم وتمعام

   :               ااالت النفسية     ) ب (

                           أو نفسية معينة مثـل تلـك      ة        سيكولوجي                           دراسات تتبعية مسحية ملفاهيم      ) ١ (
                                                                املرتبطة بنظرية املثري واالستجابة واالشتراط والتعزيز واجلشتلطية وغريها 

   .                      جماالت التعليم والتعلم           وتطبيقاا يف

                                                                دراسات مسحية لفترات زمنية معينة يتناول فيها الباحـث شخصـيات        ) ٢ (

                                                                 من علماء النفس املشهورين واملفكـرين الـذين أسـهموا يف املعرفـة     

                                               مثل تاريخ علم النفس عنـد املفكـرين اإلغريـق      .                  النفسية وتطبيقاا

                      مدارس معينـة يف علـم         تاريخ   ،                                 أو عند الفالسفة واملفكرين املسلمني أ
   .     النفس

                                                                   وميكن أيضا أن نتناول الدراسات التارخيية يف علم النفس العلماء البارزين      ) ٣ (
                                                            الذين أسهموا إسهامات ذات داللة يف جمال النفس أمثال ابن خلـدون  

  ر  ن            وواطسون وسكي   ف                                           وابن سينا من املفكرين العرب وثورونديك وبافلو
١٩٨



 

   .                      وألبورت من علماء الغرب

   : "    طرقه "            نهج التارخيي         أسلوب امل

   :                 الطريقة الطويلة   )   ١ (

                                                               وفيها حتدد القضايا أو االجتاهات التربوية يعاجل كل واحدة منها علـى  
              وهكذا نستمر   .                                                    حدة متبعني نشأا والظروف اليت ولدت فيها ومراحل تطورها

                                                                     يف معاجلة القضية أو االجتاه التربوي حىت يومنا هذا ومثال ذلـك أن نتنـاول   
    "                   الـدين والتربيـة   "                                             مثل الدولة والتربية أو الفلسفة التربويـة أو          موضوعات 

                                                                         أو االجتاه الدميقراطي يف التربية أو املذهب املثايل يف التربية أو احلرية يف التربية 
                                                            عرب العصور، ونعاجل كل موضوع من هذه املوضوعات على حـدة لنعـرف   

               ا يف بلورتـه                                                            أصوله وأسسه النظرية والفلسفية أو الفالسـفة الـذين أسـهمو   

  ،             هو عليه اآلن                                                    مث نكتشف أطرافه ومراحل تطورها املختلفة حىت صار على ما 

   .                               حىت توقفه عند مرحلة تارخيية معينة

   :                 الطريقة العرضية     ) ٢ (

                                                              وفيها ننظر إىل التربية ككل داخل السياق الثقايف بشـىت أبعـاده يف   
                 صائص اليت متيز هذه                                                   مرحلة حضارية معينة، وحناول رسم املعامل الرئيسية أو اخل

                                                                     املرحلة وصورة اتمع الذي عاش هذه الفترة مث نتأمل أثر هذا السياق الثقايف 
                                                                            يف التربية والتعليم وأثر التربية فيه، ومن إدراكنا لطبيعة التفاعل بـني هـذين   
                                                                       اجلانبني ميكن أن نصور األبعاد احلقيقية يف ثقافة هذا اتمع واحلياة الفكرية فيه 

                                                       ا نرى حركة الفكر التربوي واملؤسسـات التربويـة واألسـس             ومن كل هذ
                                                                      الفلسفية هلا أو النظريات التربوية السائدة منسوبة ألصحاا مـن املفكـرين   
                                                                        وفالسفة التربية حىت إذا انتهينا من معاجلة مرحلة أو عصر انتقلنا إىل مرحلة أو 

١٩٩



 

   .       عصر آخر

                     معينة مثـل دراسـات                                              دراسات تارخيية لتطور علم النفس يف فترة زمنية      ) ٤ (
                                                                     توضح أهم التطورات النفسية وانعكاسها على امليدان التربوي مثال يف القـرن  

   .                                            التاسع عشر أو من مطلع العشرين إىل وقتنا احلاضر

   :                     خطوات املنهج التارخيي

   :                  حتديد مشكلة البحث   :         أوال

                                                           جيب أن يراعى يف اختيار موضوع البحث التارخيي األمهيـة العلميـة   
                                                             وتوافر املراجع واملصادر والوثائق املتعلقة باملشكلة وحدة املوضـوع          للمشكلة 

                                                                  واحلاجة للبحث يف هذا امليدان والزمن الذي ميكن تـوفريه للبحـث ومتـرين    
  .                                                                     الباحث على األسس العلمية لتطبيق املنهج التارخيي يف الدراسة املراد إجرائها

                   نب الباحث الختيـار                                                وبذلك جند أن أهم االعتبارات اليت جيب مراعاا من جا
                                                               موضوع حبثه تنطبق على مجيع البحوث بصرف النظر عـن نـوع املنـهج يف    

   .     البحث

     :                  مجع املادة العلمية  :       ثانيا 

                                                                 إن مجع املادة العلمية من األعمال اهلامة الـيت يقـوم ـا الباحـث     

                                                               بعد حتديد موضوع حبثه ويقوم الباحث حبصر املصادر اليت تفيده يف احلصـول  
                                                         ات عن موضوع حبثه وتتفاوت هذه املصادر بـني كوـا مصـادر              على البيان

                                                                     أولية أو مصادر ثانوية وسوف نوضح هذين النـوعني مـن املصـادر فيمـا     

  - :   يلي

  

٢٠٠



 

   :                 املصادر األولية     )   أ   (

                                                        وهي تشمل أقوال أشخاص ممن شهدوا احلوادث املاضـية وعاشـوها   
   .                                      كما تشمل أيضا اآلثار والوثائق واملخطوطات

   :       اآلثار     ) ١

                                                                  من أمثلة اآلثار املعابد واألهرامات واألبنية والتماثيـل وغـري ذلـك    

                                                                    من األشياء املادية اليت كانت تستعمل يف املاضي ومن أمثلـة اآلثـار أيضـا    
                                                               املطبوعات مثل الكتب والشهادات وكذلك املخطوطات مثل كتابات التالميذ 

   .       ورسومهم

   :         الوثائق     ) ٢

                               ومعلومـات ميكـن اسـتخدامها                                    وهي تعد بقصد أن تنقل لنا بيانات 

                                                                  يف املستقبل مثل الرسائل واملذكرات والنشـرات اإلحصـائية كالتعـدادات    
                                                                  واإلحصاءات ومن الوثائق التارخيية أيضا السجالت املكتوبة مثـل املقـاالت   
                                                              واخلطب والكتب وهناك السـجالت املصـورة مثـل النحـت والصـور      

         وأشـرطة             األسطوانات   ثل                                            وطوابع الربيد والنقود وهناك السجالت الصوتية م
   .       التسجيل

   :                 املصادر الثانوية   ) ب (

                                                             ويقصد ا ما نقل أو ما كتـب عـن املصـادر األوليـة وكاتـب      

                                                                         املصدر الثانوي بعيد عن املالحظة املباشرة أو الروايـة األصـلية وإمنـا هـو     

                                                                  يكتب ما قاله أو ما كتبه شخص آخر حضر الواقعة نفسـها إال أن املصـدر   
                                                     الباحث مبعلومـات عـن الظـروف واآلراء الـيت قيلـت                      الثانوي قد يزود 

٢٠١



 

                                                                   حول املصدر األول وأحيانا تكون البيانات املنشـورة يف املصـادر األوليـة    
                                                                        معروضة بصورة بدائية بينما تكون مبوبة ومنشورة بصورة أكثر فائدة للباحثني 

   .                   يف املصادر الثانوية

   :            نقد املصادر

                              ية تبدأ عملية نقد املصادر سواء                                   بعد أن يقوم الباحث جبمع املادة العلم
                                                                   كانت مصادر أولية أو مصادر ثانوية والغرض من هذا النقد التأكد من صدق 

                                         والنقد نوعان مها  النقد الداخلي  والنقـد    .                             املصدر وصحة املادة اليت يتضمنها
   .      اخلارجي

   :               النقد الداخلي     ) ١ (

           املوجودة ا                                                    فهو يهتم باملعىن احلقيقي الذي ترمي الوثيقة وصدق املادة 
                                                                      ودقة وقيمة البيانات اليت حتتويها ولذا جند أن النقد الداخلي ينصب على النص 

  :                                                                  التارخيي من ناحية املوضوع ال من ناحية الشكل وينقسم هذا النقد إىل نوعني

   .                 نقد إجيايب ونقد سليب

   :                     النقد الداخلي اإلجيايب     ) ١ (

                 قصـده املؤلـف                                                وهو يهتم بفهم املعىن احلقيقي لنص الوثيقة كمـا ي 

                                                                      أي أن العملية يف الواقع هي عملية تفسري للمعىن الذي ترمـي إليـه ألفـاظ    
                                                  وتفسري معىن الوثيقة قد يطلب يف بعض األحيـان املعرفـة     -               وعبارات الوثيقة

                                                                         الدقيقة بالتاريخ والعادات واللغات بأساليبها قدميها وحـديثها وغريهـا مـن    
                                ين اليت تتطلبها الوثيقـة وخمتلـف                                       الدراسات حىت ميكن التأكد من حقيقة املعا

   .     دالالا

٢٠٢



 

   :                     النقد الداخلي السليب     ) ٢ (

                                                              وهو ميكن الباحث من معرفة مدى الصدق أو اخلطأ أو التحريـف فيمـا   
                                                                        كتبه مؤلف الوثيقة وهل كتب الوقائع عن مالحظة مباشرة أم رواية مسموعة ومـا  

              ظـل ظـروف                                                         هي الوسائل اليت استخدمها جلمع هذه املعلومات وهل كتبـها يف 
   .                                                                    اجتماعية واقتصادية وسياسية معينة جعلته ال يذكر احلقائق كاملة أو يشوهها

                                                             وعلى الباحث عند قيامه ذا النقد أن يتشكك دائما يف صحة الوثائق 
                                                                    التارخيية وأن يستخدم كل وسيلة ممكنة للتأكد من مقدار صدق الكاتب والثقة 

   .          فيما يكتبه

   :              النقد اخلارجي     ) ب (

    ":           نقد الوثيقة "                   حقق من صحة الوثيقة    الت     ) ١ (

                                                                ويهدف هذا النقد إىل التحقق من صحة الوثائق اليت لدينا أي التفرقـة  
                                                                  بني الصحيح منها واملزيف فكثريا ما يدخل يف الوثائق كثريا مـن احلشـو أو   
                                                                     اإلضافات املقصود ا اإلكمال وأحيانا يكون النص حمرفا أو مزيفا متاما فينبغي 

                                                           م الوثيقة دليال على صحتها فقد تكون لدينا وثيقة حديثة ولكنها              أال تعترب أن قد
                                                                    مأخوذة مباشرة عن وثيقة أصلية بينما تكون النسخة األقدم قد أخـذت عـن   

   .          نسخة فرعية

                                                      التحقق من شخصية صاحب الوثيقة واملكان والزمـان الـذين        ) ٢ (
   : "         نقد املصدر "           كتبت فيهما 

                    أيضـا أن نتحقـق                                             ال يكفي أن تتحقق من صحة الوثيقة بـل جيـب  

                                                                    من شخصية صاحب الوثيقة فكثريا من الوثائق تذكر لنا أن مؤلف هذه الوثيقة 
٢٠٣



 

                                                                   هو شخص ما ولكن جيب أال نثق مطلقا أنه هـو صـاحب الوثيقـة فكـثريا     

                                                                        من الوثائق قد زيف لعدة اعتبارات منها أن تكون الوثيقـة عظيمـة القيمـة    
                           ية املكان والزمـان الـذين                                            فتضاف إىل إنسان من أجل متجيد إمسه أما من ناح

                                                                   كتبت فيهما الوثيقة فيجب االعتماد على بعض العوامل مثل اللغـة واخلـط   
                                                                    والورق فعلينا مثال أن ندرس اللغة اليت كتبت فيها الوثيقة فبعض اخلصـائص  
                                                                   اللغوية متيز عصرا عن آخر وبالتايل ميكن بواسطتها أن حتدد العصـر الـذي   

   .                كتبت فيه الوثيقة

   :                      صياغة الفروض وحتقيقها  :                  وات املنهج التارخيي     من خط  :        ثالثا

                                                               ال يكتفى الباحث جبمع املعلومات والبيانات الـىت تقـدمها الوثـائق      
                                                                       والقيام بعملية النقد الداخلى واخلارجى إلثبات صحتها ومعناهـا مي تصـنيفها   
    ً                                                           وفقاً خلصائصها وعادة ما تصنف إىل جمموعات حتتوى كل منها علـى أمـور   

                                                    ً ن هذا التصنيف على أساس املكان أو الزمان أو كليهما معاً                متجانسة فقد يكو
                                                          ً          وىف إطار الفروض يصوغ الباحث املادة العلمية سواء كان ذلك وفقاً للنظـام  

   .                                              الزمىن أو اجلغراىف وحيدد املواضع الىت حيتاج إىل تأكيد 

     :                            عرض النتائج وكتابة التقرير  :        رابعا

                           ليها ويصنفها ويربط بينـها                                      بعد أن حيدد الباحث النتائج اليت توصل إ
                                                                      ويقوم بتحليلها وتفسريها تبدأ خطوة عرض النتائج وكتابة التقرير وهي اخلطوة 
                                                               األخرية يف البحث وجيب على الباحث عرض النتائج يف منتهى الدقة واإلشارة 
                                                                    إىل مصدر العبارات املقتطفة وترتيب قائمة املراجع واملصادر حسـب أمهيتـها   

                                                  ير وهناك خطوات وقواعـد علميـة حيسـن بالباحـث                          وبالنسبة لكتابة التقر

   .        تباعها إ

٢٠٤



 

  املنهج املقارن:  ثانيا

  

   :        تعريفه

                                                             تعرف البحوث السببية املقارنة بأا  ذلك النوع من البحوث الـذي  
                                                                  حياول فيه الباحث حتديد أسباب الفروق القائمة يف حالة أو سلوك جمموعة من 

                           فروقا بني بعـض اموعـات يف                                        األفراد  مبعىن آخر الباحث يالحظ أن هناك
                                                                    متغري ما وحياول التعرف على العامل الرئيسي الذي أدى إىل االختالف فالعلـة  
                                                                     واملعلول يكونان قد حدثا وحياول الباحث دراستها دراسة تراجعية أو ما يطلق 

                                          لذا تكون نقطة البـدء األساسـية يف املنـهج        ex post facto               عليه بالالتينية 
                                                     و التعرف على املعلول مث السعي إىل حتديد األسباب احملتملة له               السبيب املقارن ه

 )     العلة (
  

.   

                                                            وميكن تعريف املنهج املقارن أيضا على أنه ذلك املنهج الذي يسـاعد  
                                                                 كثريا يف حل املشكالت والقضايا التربوية من خالل تناوهلا من منظور مقارن، 

ـ                اذ القـرارات                                                       عالوة على ذلك فإنه يسهم يف رسم السياسات التعليمية واخت
                                                                           التربوية املالئمة بعد حتليله لديناميات النظم التعليمية وعالقاـا املتشـابكة يف   

   .                        إطار مقارن يف أغلب األحيان

                                          إىل القول بأن املنـهج املقـارن يف التربيـة      Candel            ويذهب كاندل 
                                                           وغريها يستهدف الكشف عن أوجه الشبه وجوانب االخـتالف يف القـوى   

                                                 دورا يف تشكيل النظم التعليمية وحتديد خطـوط سـريها                     والعوامل اليت تلعب 
                                                                     وذلك بقصد التوصل إىل املبادئ العامة الكامنة اليت حتكم تطور نظم التعلـيم  

    ).   ٢١٩   ، ص    ٢٠٠٣              رجاء أبو عالم،    . (       القومية

٢٠٥



 

                      أن املنهج املقارن ينصرف   Malinson                              ويف نطاق التربية يقرر مالينسون 
                                         ثقافية للنظم التعليمية وما يترتب على ذلك                                 إىل االهتمام أحيانا بدراسة األطر ال

                                                                من أوجه الشبه وجوانب االختالف بينها وتوظيف ذلك يف إصالح نظم التعليم 
   .       القومية

           يف كتامـا    Dazamias & Massialias                         وقد أشار كازامياس وماسيال 
      م على                                        إىل أن املنهج املقارن الذي تبناه كاندل يقو  "                         التقاليد والتغري االجتماعي "

   :                     ثة عناصر رئيسية هامة   ثال

   :                        العنصر الوصفي التحقيقي

                                                             ويقرر كاندل يف هذا العنصر ضرورة تقدمي حقائق معينة أو معلومـات  
   .                                                     وبيانات عن القضايا واملشكالت قيد البحث والدراسة املقارنة

   :                       العنصر الثقايف التارخيي

                                                        ويف هذا العنصر يتجه الباحثون إىل الكشف عن األسباب اليت خلقت 
   .                                                   أوجدت املشكالت والقضايا اليت ختضع للدراسة باملنهج املقارن    أو

   :                      العنصر النفعي اإلصالحي

                                                              وهذا العنصر ضالة الدراسات والبحوث املقارنة يف ميـادين العلـوم   
                                                                          اإلنسانية ومنها التربية والتعليم وجماالت العلوم البيولوجية ومنها الفسيولوجيا 

          والتشريح
.   

                        من خالل ثنايا كتاب كاندل         اإلصالحي   عي                        وتفوح رائحة العنصر النف
  يف  "                          وكتابه األساسي املعنون بــ    "                              العصر اجلديد يف التربية املقارنة "          املعنون بـ 

                                                          ويتضح من العناصر الثالثة سالفة الذكر أـا متثـل الـدعائم      "                التربية املقارنة
٢٠٦



 

  ج                                                                    الرئيسية للمنهج املقارن كما أا متثل رؤوس جسور أقامها كاندل بني املنـه 
  )    ٢٢٣  ،    ٢١٩      ، ص ص     ١٩٨٩               أمحد عبد املطلب،    . (                     التارخيي واملنهج املقارن

                                                                       وتوصف البحوث السببية املقارنة أيضا بالدراسات العلمية أو التحليلية وهـي  
                                                              تعد مستوى متقدم من حبوث دراسة العالقة حيث أا ال تقتصر على الكشف 

       حـدوث                                                           على ماهية الظواهر فحسب بل تسعى أيضا إىل البحث عن أسـباب 
   )    ١٩٩٩                     يوسف العنيزي وآخرون،    . (       الظواهر

   :                               بية املقارنة والبحوث التجريبية                    الفرق بني البحوث السب

             املقارن وكـل         ألسبيب                                         يتم اخللط أحيانا من جانب الباحثني بني البحث 
                                                                    من البحوث االرتباطية والبحوث التجريبية وذلك لعدم وجود معاجلة جتريبيـة  

   .                  فروقا واضحة بينهما                          يف هذين النوعني إال أن هناك

                                                                  فالبحوث السببية املقارنة حتاول حتديد العالقة بـني العلـة واملعلـول    

                                                                   أما البحوث االرتباطية فهي ال حتاول ذلك وحتتوي البحوث املقارنة جمموعتـان  
                                                            ومتغري مستقل واحد أما البحوث االرتباطية فإا تدرس العالقة بـني    )     أكثر (   أو 

   .                          واضح ملتغري مستقل ومتغري تابع                        متغريين أو أكثر دون حتديد 

                                                            كذلك تتضمن البحوث السببية املقارنة مقارنـة بـني جمموعـات أو    
   .                                                       متغريات يف حني أن البحوث االرتباطية تدرس االرتباط بني املتغريات

                                                               يبدو من الصعب يف البداية التمييز بني املنهج التجرييب واملنهج املقارن 
                                ت العلة واملعلول وكالمهـا يتضـمن                                 حيث أن كالمها يهدف إىل دراسة عالقا

                                                                   املقارنة بني اموعات إال أن الباحث يف البحوث التجريبية يعمـم الظـروف   
   .                                                         بالنسبة للمتغري املستقل مث يالحظ أثر هذا االختالف على متغري تابع

٢٠٧



 

                                                             فالفرق الرئيسي هو املعاجلة اليت يتعرض هلا املتغري املستقل وهو السبب 
                                           ريبية فنالحظ حدوث املتغري املستقل فقط وال نعاجله                     املفترض يف البحوث التج

                                                                  ويقوم الباحث يف البحوث التجريبية بتعيني جمموعات عشوائية يتعـرض كـل   
                                                                   منها ملستوى من مستويات املتغري املستقل فاألساس يف البحوث السببية املقارنة 
                                                               هو أن أحد اموعات مر خبربة مل متر ا اموعـة األخـرى أو أن إحـدى    

   .                                          موعات قد متتلك خاصية ليست لدى اموعة األخرى ا

                                                            وميكن التعرف من البحوث السببية املقارنة على بعض العالقات الـيت  
                                                                      تقودنا إىل حبوث جتريبية أيضا فالبحوث التجريبية مكلفة للغاية وال جيب القيام 

   .                                     ا إال إذا كان هناك اعتقاد قوي بأمهيتها

   ) ٠  ١٧    م، ص    ١٩٩٢               عبد الرمحن عدس،  (

   :        املقارن      لسبيب ا              إجراءات البحث 

                                                              يف البداية يتم اختيار جمموعتني ختتلفان يف متغري مستقل ويقارن بينهما 
                                                               يف متغري تابع أي أما جمموعتني من املفحوصني جمموعة جتريبية وأخرى ضابطة 
                                                                واألدق يطلق عليهما جمموعيت املقارنة إحدى امـوعتني متتلـك خاصـية ال    

              تلقت تعليما يف   )  أ (       اموعة    ).  ب (       وجمموعة   )  أ (          مثال جمموعة    .            متتلكها األخرى
   .                           مل تتلق تعليما يف رياض األطفال  )  ب (                         رياض األطفال بينما اموعة 

                                                             ويعترب حتديد جمموعيت املقارنة جزء هام من اإلجراءات السببية املقارنة 
            حا وإجرائيا                                                           فاخلاصية أو اخلربة اليت متيز بني جمموعتني ينبغي تعريفها تعريفا واض

   .                             ألن كل جمموعة متثل جمتمع أصل خمتلف

    .                                                             وطريقة حتديد وتعريف اموعتني يؤثر يف قابلية النتـائج للتعمـيم  

                                                                 إذا كان الباحث سيقارن بني جمموعة من الطالب ذوي حياة بيئية غري مستقرة 
٢٠٨



 

                         فالبد مـن تعريـف لفظـي       .                                       مبجموعة من الطالب ذوي حياة بيئية مستقرة
   .      إجرائي

                                                       البد من أخذ اعتبار هام وهو أخذ واختيـار عينـتني متـثالن           وأيضا
   .                                                        جمتمعيهما ومتشاتني يف املتغريات احليوية باستثناء املتغري املستقل

                                                            ويالحظ هنا وجود متاثل بني الدراسات التجريبية واملقارنة حيث يكون 
                                                              اهلدف التوصل إىل جمموعتني تتشاان بقدر اإلمكان يف مجيع املـتغريات ذات  

                                    ولكي حندد تساوي اموعتني قد يكون مـن     .                            العالقة ما عدا املتغري املستقل
                                                                   املطلوب مجع معلومات عن عدد من املتغريات اليت تتعلـق باحلالـة الراهنـة    

   )   ٣٠١   ، ص    ١٩٩٣                جابر عبد احلميد،    . (        وباخللفية

   :               إجراءات الضبط

                                                            حيث أن القصور يف االختيار العشوائي ويف التناول والتحكم والضبط
-       ألسـبيب                                                        والذي مييز الدراسات التجريبية كلها مصدر ضعف يف التصـميم  

                   فيحتمـل أن يكـون     .                                       ولعل توزيع املفحوصني عشوائيا على اموعتني        املقارن
                         وهذا ليس ممكنا يف الدراسات    .                                      أفضل طريقة مفردة لضمان تساوي اموعتني

          تلقينـا         ذلك فقد                                                     السببية املقارنة ألن اموعتني موجودتان من قبل وفضال عن
                                   ومثة مشكلة سبق أن ناقشناها من قبـل     .                                     املتغري املستقل أو املعاجلة أو تأثرتا ا

                                                                 وهي إمكانية أن تكون اموعتان خمتلفتني يف متغري أساسي آخـر إىل جانـب   
                                      وهذا املتغري اآلخر هو السبب احلقيقي للفرق    .                            املتغري املستقل الذي حدد وميز

                                                  ني ومثال ذلك إذا قارن الباحث ببسـاطة جمموعـة مـن                   املالحظ بني اموعت
                                                                     التالميذ تلقت تعليما يف رياض األطفال مبجموعة مل تتلق هذا النوع من التعليم 
                                                                      وقد تكون النتيجة أن التعليم قبل املدرسي يؤدي إىل التحصيل القرائي أفضـل  

٢٠٩



 

                                                                يف الصف األول االبتدائي وقد تكون الدراسة أجريت يف منطقة كانت فيهـا  
                                                                 رياض األطفال كلها مدارس خاصة ومبصروفات دراسية عالية ال يقدر عليهـا  

                                                        فمن الصعب جدا أن نقوم تأثري التعليم قبل املدرسي وحده  أما    .            إال املوسرون
                                                                   إذا كان الباحث على وعي باملوقف فإنه يستطيع أن يضبط هذا املتغري بدراسة 

                   ا فإنه سيساوي بـني       و هكذ   .                                       األطفال الذين ينتمون إىل أسر موسرة فحسب
                                                             اموعتني اللتني سيدرسهما من حيث مستوى دخل الوالدين إحدامها درست 

   .                                  مبدارس رياض األطفال واألخرى مل تدرس ا

   :                   املضاهاة ، املناظرة

                                                           أسلوب من أساليب الضبط يستخدم أحيانا يف الدراسات التجريبيـة  
                      ملتغري التابع،  قد يضبط                                                  فإذا حدد الباحث متغريا يعتقد أ،ه يتصل باألداء على ا

                                       بعبارة أخرى، بالنسـبة لكـل مفحـوص يف       .                          هذا املتغري مبناظرة املفحوصني
                                                                 جمموعة خيتار الباحث مفحوصا مناظرا له يف اموعة الثانية أي مفحوص حقق 
                                                              نفس الدرجة على متغري الضبط وإذا مل يوجد ملفحوص يف أي من امـوعتني  

                                       اموعتني املتناظرتني الناجتتني تتشـاان أو                                من يناظره فإنه حيذف وهكذا فإن
                                                                     تتكافآن جدا أو تتماثالن فيما يتصل باملتغري الدخيل الذي مت حتديده ومتييـزه  
                                                                  فعلى سبيل املثال إذا ضاهى الباحث يف نسبة الذكاء فإن مفحوصا يف إحـدى  

                                     البد أن يوجد له نظري يف اموعة األخـرى      ١٤٠                        اموعتني تبلغ نسبة ذكائه 
                                      أو نسبة قريبة جـدا منـها أي أن مـن         ١٤٠                         أي مفحوص تبلغ نسبة ذكائه 

                                                             املشكالت األساسية يف التناظر أنك ستجد مفحوصني ال نظري هلـم وينبغـي   
                                                                لذلك استبعادهم من الدراسة وتصبح املشكلة أكثر خطـورة حـني حيـاول    

     بـد        جابر ع   . (                                                        الباحث أن يناظر على حنو متأين أو متزامن على متغريين أو أكثر
    ).   ٣٠٢    ، ص     ١٩٩٣       احلميد، 

٢١٠



 

                                                             مثال آخر للبحوث السببية املقارنـة وهـو حبـث أجـري وكـان      

                                                                       هدفه الرئيسي دراسـة السـمات السـيكولوجية واالجتماعيـة والتربويـة      

                                                                    للتالميذ املوقوفني عن الدراسة وقد كان أحد األهـداف الفرعيـة للبحـث    

        ميـذ                                                           هو احلصول على معلومات عـن األسـباب املؤديـة إىل وقـف التال    

   .          عن الدراسة

                                                        ولتحقيق أهداف البحث أجريت مقابالت شخصية مع اآلباء واملعلمني 
                                                                   والتالميذ كما مجعت املعلومات املناسبة من اهليئات اخلارجية مثل األخصـائيني  

   .                       االجتماعيني ومراكز الشرطة

                                                           وقد كان القائمون بالبحث حريصـني علـى توضـيح أن األدلـة     

                                               تكن لتربر اختاذ قـرار عـن السـبب والنتيجـة                             أو الشواهد اليت أمامهم مل 

                                                                        ومع ذلك فقد بينت النتائج أن التالميذ املهـددين بـوقفهم عـن الدراسـة     

                                                                كانت لديهم مشكالت تعليمية ورمبا كانت لديهم أيضا مشـكالت قانونيـة   
                                                                  بعيدة عن سلوكهم يف املدرسة فأكد الباحثون أن هؤالء التالميـذ ميكـن أن   

                                                 رسة إال أن املتغريات املوجـودة يف مدارسـهم كانـت                        يسببوا قلقا يف أية مد

                                                                     مؤثرة لدرجة تثري التساؤالت عما إن كـان سـلوكهم ناجتـا عـن وقفهـم      

   .          عن الدراسة

                                                             ويالحظ من املثال السابق أن الباحثني حاولوا جتميـع بيانـات عـن    
                                           وحتليلها ومقارنة جوانب التشابه واالختالف بـني    )            موضوع البحث (        الظاهرة 

                                  السمات السـيكولوجية واالجتماعيـة    (                      ن حيث املتغريات املختلفة          التالميذ م
   .                            للوصول إىل أسباب حدوث الظاهرة  )          والتربوية

   )    ١٩٩٩              يوسف العنيزي،  (

٢١١



 

   :       الضبط   ل         طرق ووسائ

  Matching       :           التكافؤ     )   أ   (

                                                           هو أسلوب للضبط يستخدم أحيانا يف الدراسات التجريبية وهو يقوم 
                                           راسة بشكل أزواج متناظرة بالنسـبة للمـتغري                             على اختيار أفراد جمموعيت الد

                                                                        الدخيل فإذا كان الذكاء هو ذلك املتغري الدخيل فإننا نقوم باختيار األزواج من 
                                                                   األفراد حبيث يكون لكل من الفردين يف الزوج الواحد نفس معامـل الـذكاء   
                                                               ونلحق أحدمها يف اموعة األوىل واآلخر يف اموعة الثانية، وبذلك نضـمن  

                                                               تأثري ذلك املتغري على النتائج اليت سنحصل عليها لكون امـوعتني قـد       عدم 
                                                                         أصبحتا متكافئتني بالنسبة له وبالطبع فإن الفرد الذي ال يوجد لـه منـاظر أو   
                                                                     مكافئ فإنه ال يشترك يف الدراسة ومشكلة التكافؤ بالنسبة ملتغري دخيل واحـد  

                      يدا إذا كان التكـافؤ                                                 قد تظل ميسورة وممكنة ولكنها تصبح أكثر صعوبة وتعق
   .                                             سيتم بالنسبة ملتغريين دخيلني أو أكثر يف نفس الوقت

   :                                        مقارنة اموعات املتجانسة الكلية واجلزئية   )   ب (

                                                            مثة طريقة أخرى لضبط املتغريات الدخيلة تستعمل أحيانـا يف حالـة   
                                                                     الدراسات التجريبية وتتمثل باختيار أفراد جمموعات الدراسة مـن قطاعـات   

                                                فإذا مت حتديد الذكاء على أنه عامل دخيـل يف إحـدى      .          ن األفراد         متجانسة م
                                                                        الدراسات فإن الباحث مثال ميكنه أن يقصر عملية اختيـار أفـراد جمموعاتـه    

    )    ١١٥-   ٨٧٥ (                                                 على األشخاص الذين تنحصر معامالت ذكـائهم مـا بـني    

                                                  وال خيفى أن هذا األسلوب يقلل من عدد األفـراد الـذين     )    ١٢٠-  ٩٠ (   أو 
                                                             خول يف الدراسة من ناحية وحيد من إمكانية تعميم النتائج من ناحية          ميكنهم الد

   .    أخرى

٢١٢



 

                                                          هناك طريقة أخرى قد تؤدي نتائج أفضل تتمثل يف تكوين جمموعـات  
   .                                               جزئية متجانسة على املدى الكامل للمتغري املراد ضبطه

                                                             ففي حالة كون هذا املتغري هو الذكاء فمن املمكن تقسيم مداه الكامل 
             ذوي الـذكاء    )          فما فـوق      ١١٦ (                  ذوي الذكاء املرتفع    :     يات           إىل ثالث مستو

    ).       فما دون    ٨٤ (                  وذوي الذكاء املتدين   )    ١١٥-  ٨٥ (       املتوسط 

                                                          ومن مث جيري اختيار جمموعتني من كل مستوى منها، وتـتم مقارنـة   
                                                                اموعات اجلزئية اخلاصة بكل مستوى على حدة، اموعة العليا مع اموعة 

                                             كون هذا اإلجراء يعمل على ضبط املـتغري الـدخيل                          املناظرة هلا باإلضافة إىل
                                                                   بشكل أفضل فإنه يقدم للباحث فرصة متكنه من التحري عما إذا كان املـتغري  
                                                                       املستقل يؤثر على املتغري التابع بكيفيات خمتلفة يف املستويات املتعددة للمـتغري  

 ذا                                                                 الدخيل وإذا كان مثل هذا األمر هو من اهتمامات الباحث فإنه ال ينصح   
                                                                     اإلجراء وإمنا بالعمل على املتغري الدخيل يف تصميم البحـث ومـن مث القيـام    

                وهـذا األسـلوب      .   ي        ألعـامل                                            بتحليل النتائج باستخدام أسلوب حتليل التباين 
                                                                  اإلحصائي ميكن الباحث من الكشف عن تأثري املتغري الدخيل على املتغري التابع 

                          بارة أخرى فإن استخدام هذا                                        منفردا وكذلك جمتمعا مع املتغريات األخرى وبع
                                                                   األسلوب اإلحصائي يتيح للباحث حتديد ما إذا كان هناك تفاعل بـني املـتغري   

   .                    املستقل واملتغري الدخيل

   :                     حتليل التباين املشترك     )ـ  ج (

                                                        وهو أسلوب إحصائي يستخدم من أجل إضفاء التكافؤ على جمموعات 
                           يقوم عليه حتليـل التبـاين                                                 الدراسة بالنسبة ملتغري واحد أو أكثر واجلوهر الذي 

                                                                       املشترك هو إدخال تعديالت على العالمات اخلاصة بـاملتغري التـابع اسـتنادا    

٢١٣



 

                                                                     إىل الفروق اليت تظهر ابتداء بني جمموعات الدراسـة بسـبب تـأثري مـتغري     

                                                                      دخيل أو أكثر وعلى افتـراض أن األداء علـى تلـك املـتغريات الدخيلـة      

ـ                                          ابع وأـا هـي حمـور عمليـة الضـبط                                       وثيق الصلة باألداء على املتغري الت

                                                                      املنشودة واحلسابات املتضمنة يف عمليات حتليـل التبـاين مرهقـة إال أنـه     

                                                                   يف الوقت احلايل ميكنه االستعانة باحلاسوب للقيام ا حيث أن هذه العمليـات  
                                                                   أصبحت مربجمة وهي يف متناول الباحثني وبـالطبع فلـيس املطلـوب منـهم     

                                                       ا ولكن فقـط  أن يعرفـوا كيفيـة قـراءة النتـائج                              أن يأوا بكيفية القيام

   .       وتفسريها

   :                              مزايا البحوث السببية املقارنة

                                        املقارنة إىل حتديد عالقات قد تؤدي إىل دراسات -                      تتوصل الدراسات السببية     *
                                                           إىل جانب أن الدراسات التجريبية مكلفة يف جوانب خمتلفة وينبغـي    .       جتريبية

                                   د حيمل على أن يكون اجلهد املبذول فيها                            إجراؤها حني يكون هناك سبب جي
   .     مثمرا

                                                               أيضا الدراسات املقارنة مثلها يف ذلك مثـل الدراسـات االرتباطيـة    
          واحلـق أن    .                                                     تساعد على متييز وحتديد املتغريات اليت تستحق البحث التجرييب

                                                    املقارنة جترى أحيانا رد حتديد النتيجة احملتملة للدراسات -                الدراسات السببية
                                                           افترض على سبيل املثال أن مديرا للتعليم يفكر يف استخدام برامج    .     بية      التجري

                                                                        حاسوب للتعليم العالجي للرياضيات يف املدارس الثانوية التابعة له  فقد يفكـر  
                                                               هذا املدير يف أن جيرب هذا األسلوب ملدة عام يف عدد حمدود مـن الصـفوف   

                    هذا التجريب مكلف من                                                   الدراسية أو املدارس قبل تعميمه يف منطقته التعليمية
   .                          حيث األجهزة ومن حيث التدريب

٢١٤



 

                                     مقارنة ويقارن بني حتصيل الطالب للرياضات -                   وقد جترى دراسة سببية
                                                             يف املدارس واليت تستخدم احلاسوب يف هذا اال وحتصيلهم يف املدارس واليت 
                                                                   ال تستخدمه واحلصول على البيانات والنتائج لن يكون صعبا فـإذا أظهـرت   

                                                             أن الطالب الذين يتعلمون الرياضيات مبسـاعدة التعلـيم العالجـي            النتائج 
                                                             باحلاسوب حيصلون على درجات أعلى من نظـرائهم يف املـدارس الـيت ال    
                                                                       تستخدم هذا النوع من التعليم فقد يقرر مدير التعليم أن يقوم بتجريب هـذا  

                         وإذا مل جيـد فرقـا بـني      .                                             األسلوب يف تعليم الرياضيات يف منطقته التعليمية
   .                                                        الطريقتني فإن املدير لن يقوم ذا التجريب ويضيع الوقت واملال

    ).   ٢٩٨    ، ص     ١٩٩٣                جابر عبد احلميد،  (

   :                             عيوب البحوث السببية املقارنة

                                                                رغم الفوائد العديدة للبحوث السببية املقارنة إال أن هذا النوع مـن  
    اسة                                                             البحوث يعاين من قصور شديد جيب أخذه يف االعتبار عند استخدامه يف در

                                                                   ما ذلك أنه نظرا ألن املتغري املستقل يكون قد حدث بالفعل فال ميكن تعويضـه  
                                                                  لنفس عوامل الضبط اليت يتعرض هلا املتغري املستقل يف البحـوث التجريبيـة   
                                                                   ولذلك جيب احلرص الشديد عند تفسري النتائج، فالعالقة السببية قد تبدو على 

                            البحوث االرتباطية ال ميكن حتديد                                       غري ما هي عليه يف الواقع فكما هو احلال يف 
                                                                  عالقات العلة واملعلول بل ما نستطيع عمليه هو احلصول على درجة العالقـة  

   .          بني املتغريات

                                                              هذه العالقة قد ال تكون سببية بالضرورة فالسـبب املفتـرض ألثـر    

                       أو قد يكون هناك مـتغري    )     األثر (                                        ما نالحظه قد يكون يف واقع أمره هو النتيجة 
                             اليت الحظناهـا مثـال ذلـك      )               العلة  واملعلول (            ذي سبب عالقة           ثالث هو ال

٢١٥



 

                                                                قد يفترض باحث أن مفهوم الذات عامل حمدد للمستوى التحصيلي، وهنا قد 
                                                                حيصل الباحث على جمموعتني تتصف إحدامها بارتفاع مفهوم الـذات بينمـا   

   .           للمجموعتني          ألتحصيلي                                              تتصف الثانية باخنفاض هذا املفهوم مث يقارن املستوى 

                                                                    فإذا أظهرت النتائج أن اموعة ذات مستوى مفهوم الذات املرتفع هي بالفعل 
                                                                  اموعة األعلى حتصيال  فقد يكون هذا مغريا لتفسري األمر علـى أن مفهـوم   
                                                                 الذات املرتفع يؤدي إىل حتصيل مرتفع إال أن هذا التفسري غري ممكن ألنه مـن  

                       لى التحصيل املرتفع، فقد                                             الصعب حتقيق أن ارتفاع مفهوم الذات كان سابقا ع
                                                                يكون العكس هو الصحيح وأن التحصيل املرتفع هو السبب يف ارتفاع مفهوم 
                                                                    الذات حيث أن كال من املتغري املستقل واملتغري التابع قد حدثا بالفعل وال ميكن 
                                                                  حتديد أيهما حدث قبل اآلخر أي أيهما هو املؤثر بل ومن املمكن الـتفكري يف  

                                                  اهات الوالدية قد يكون هو السبب يف ارتفـاع مفهـوم                    متغري ثالث مثل االجت
                                          فاآلباء عندما ميتدحون أبناءهم يشجعوم علـى     .          ألتحصيلي              الذات واملستوى 

   .                                                   بذل املزيد من اجلهد يف املدرسة وبذلك يرتفع مستوى حتصيلهم

         ألسـبيب                                                     وهذه التفسريات املتعددة للعالقات اليت يكشف عنها البحـث  
                            فالبحث التجرييب هـو النـوع      .                        مر تفسريات مبدئية مؤقتة                   املقارن هي يف واقع األ

                                                                       الوحيد من البحوث القادر على اكتشاف عالقات العلة واملعلول حيث حيدد التتابع 
      حتـدث   (                                                            الزمين بني املتغريات وبذلك ميكنه حتديد أي املتغريات متغريات مسـتقلة  

                  أن البحوث السببية                    ومع ذلك ميكن القول  )         حتدث الحقا (                   وأيها متغريات تابعة   )    أوال
                                                                        املقارنة هلا مكاا بني مناهج البحث فهي تسمح باستقصاء املتغريات اليت ال ميكنـها  
                                                                        أو ال يصح معاجلتها جتريبيا وتسهل اختاذ القرارات كما حتدنا ببعض التوجيهات اليت 
                                                                       ميكن االستفادة منها يف إجراء البحوث التجريبية ويساعدها علـى حتقيـق هـذه    

٢٢٢    ، ص     ٢٠٠٣              رجاء أبو عالم،  (           ا غري مكلفة          األهداف أ   .(    

٢١٦



 

   :                                                  بعض األخطاء اليت تظهر أحيانا يف هذا النوع من البحوث

                         املقارن دليل علـى وجـود          ألسبيب                               أن يسلم الباحث بأن نتائج البحث     -     ١
   .                             عالقة سبب بنتيجة، أي عالقة عليه

        اموعتني                                                     أال يكون جمموعتني متجانستني لكي يقارن بينهما وبعد حتديد    -     ٢
                                                         ال يكون جمموعات فرعية منهما على أساس السن واجلـنس واحلالـة   

   .                                        االجتماعية االقتصادية أو متغريات مشاة أخرى

                                                               أن يستخدم التوزيعات اخلطأ عند اختبار داللة الفروق يف البيانات اليت     -     ٣
   .                       حصل عليها من عينات صغرية

                         يقارن بني متوسطني مستقلني                                  إال يستخدم االختبار الثاين الصحيح حني    -     ٤
   .                 أو متوسطني مترابطني

                                                              أن يستخدم اختبار أحادي الذيل الختبار الداللة اإلحصائية حيث ينبغي     -     ٥
   .                                 عليه أن يستخدم اختبار ثنائي الذيل

                                                          حني يقارن بني عدة متوسطات، ال يستخدم حتليل التباين قبل أن حيدد     -     ٦
   .              فا داال عن اآلخر                            اموعة اليت خيتلف متوسطها اختال

                                                            ال يضبط الفروق املبدئية بني اموعتني أو اموعات اليت قـد تفسـر       -     ٧
   .                                         الفروق اليت يسفر عنها البحث واملقارنة بينها

                                                          يهمل يف استخدام اختبار إحصائي البارامتري للداللة حـني ختـالف       -     ٨
  ت                                                             البيانات خمالفة واضحة املسلمات الـيت تقـوم عليهـا االختبـارا    

   .                    اإلحصائية البارامترية

    ).   ٣٠٧    ، ص     ١٩٩٣                     جابر عبد احلميد جابر،  (

٢١٧



 

  )العيادي(منهج البحث اإلكلينيكي : ثالثا 

  

                                                          كلمة إكلينيكي مشتقة يف األصل من كلمة يونانية تشـري إىل معـىن   
                                                 مث امتد استخدامها إىل دراسة الفـرد كفـرد، وعـالج      )                جبوار سرير املريض (

                                     على أساس أن هذا املريض مثال حلالة مـن                              املريض على أساس أعراضه وليس
   .                      احلاالت اليت تصفها املراجع

                                                              تعرفه اجلمعية النفسية األمريكية بأنه هو طريقة الكتسـاب املعرفـة   
                                                                 املنظمة بالشخصية اإلنسانية وإلعداد الطرق إلستخدام هذه املعرفة لتحسـني  

   .                   احلالة العقلية للفرد

                         كلينيكي هو يف األساس تطبيق                                    ومن التعاريف اإلجرائية لعلم النفس اإل
                       أي أن األخصائي النفسـي    )                    تشخصيا وتنبؤا وعالجا (    - :                  للطريقة اإلكلينيكية

                                                              اإلكلينيكي هو الذي يستخدم األسس والتكنيكات والطـرق واإلجـراءات   
                                                                   السيكولوجية، والذي يتعاون كلما اقتضى األمـر ذلـك، مـع غـريه مـن      

   .                           األخصائيني يف الفريق اإلكلينيكي

                                                األخصائي االجتماعي وغريها،  كـل يف حـدود إعـداده            الطبيب و
                                                                     وتدريبه وإمكانياته ويف إطار التفاعل اإلجيايب بقصد فهم ديناميـات شخصـية   
                                                                 العميل وتشخيص مشكالته والتنبؤ عن احتماالت تطور حالته ومدى استجابته 
                                                                ملختلف صنوف العالج مث العمل على الوصول بالعميـل إىل أقصـى توافـق    

   .     ممكن   ذايت  -       اجتماعي

٢١٨



 

                                                             علم النفس اإلكلينيكي هو أحد الفروع التطبيقية لعلم النفس احلديث 
                                                                   وهو يعتمد إىل حد كبري على اإلفادة من املعلومات واملهـارات الـيت أمكـن    
                                                                    حتصيلها من مجيع فروع علم النفس، األساسية والتطبيقية، دف زيادة كفـاءة  

                     اليت يف جماالت التشـخيص                                               اخلدمة الطبية النفسية اليت تقدم للمرضى النفسيني 
   .                                        والعالج، والتوجيه والتأهيل وتدابري الوقاية

                                                          املقصود بأن هذا الفرع علم تطبيقي أن اهلدف الرئيسي هو حتصـيل  
                                                                     الفائدة العملية اليت ميكن تطبيقها يف ميدان االضطرابات واألمراض النفسـية،  

        البحـث                                                                     العصابية والذهانية مع العلم أنه ال يتنكـر العـاملون فيـه لـروح    
                                                               واالستكشاف والتعمق يف فهم وتفسري جوانب السلوك املختلفة ولكـن أن يف  
                                                                    حساب األولويات جيب أن تكون األسبقية للفائدة التطبيقية اليت من شـأا أن  

   .                                           تعود يف املدى القريب على املرضى بتخفيف معانام

                                                             ويشري التعريف إىل إفادة هذا الفرع من املعلومات واملهـارات الـيت   
    ومن    .                                                               صلها الدارس أثناء دراسته سواء كانت هذه املهارات نظرية أو عملية حي

                                                                         أمثلة هذه املعلومات إملامه باملراحل اهلامة اليت مير ا الطفل يف مرحلـة النمـو   
   .                    احلركي على سبيل املثال

                                                               ومن أمثلة املهارات اليت يستفاد ا يف امليدان اإلكلينيكي هو كيفيـة   
                                                    لى اختالف أنواعها وكيفية حتليل نتائجها وكيفية تكـوين                   استخدام املقاييس ع

                                                                   مقاييس جديدة مع توفري املواصفات الضرورية اليت جتعل منها أدوات للقيـاس  
   .               الدقيق وموضوعية

٢١٩



 

   :                               هداف العامة للتشخيص اإلكلينيكي  األ

   .                   حتديد العوامل املسببة     ) ١ (

   .                                  التمييز بني االضطراب العضوي والوظيفي     ) ٢ (

   .                     عن االستجابة لالضطرابات       الكشف     ) ٣ (

   .                                تقييم درجة العجز العضوي والوظيفي     ) ٤ (

   .                                   تقدير درجة االضطراب يف مداها ويف عمقها     ) ٥ (

   .                           التنبؤ باملسار احملتمل لالضطراب     ) ٦ (

   .                                            حتديد األسس اليت يبىن عليها اختيار منهج عالجي معني     ) ٧ (

   .           و مع أقاربه                                        حتديد األسس اليت تدور حوهلا احلالة مع املريض أ     ) ٨ (

   .                                                 حتديد األساس العلمي لتصنيف البيانات وحتليلها إحصائيا     ) ٩ (

   .                                                         تكوين فرض دينامي يتصل بطبيعة العملية الباثولوجية ومكوناا     )  ١٠ (

   :                             ليت يستخدمها املنهج اإلكلينيكي                           اإلجراءات واألساليب واألدوات ا

   .                  املقابلة اإلكلينيكية    -     ١

   .           دراسة احلالة    -     ٢

   .                  الختبارات التشخيصية ا    -     ٣

   :                    املقابلة اإلكلينيكية  :      أوال

   .                                            أسلوب املقابلة ميكن أن يقسم إىل ثالث طرائق عريضة

   :              الطريقة األوىل

   :              املقابلة احلرة

                                                           ويف هذه املقابلة يتكلم األخصائي أقل قدر ممكن، فهو يسـأل فقـط   
٢٢٠



 

   :                                 أسئلة يفتتح ا الكالم أو يوجهه مثل

                                  عن أسرتك؟  أو هل تستطيع أن تـذكر                            هل تستطيع أن تقول يل شيئا
                                                                     يل ملاذا أتيت إىل العيادة؟  ومبجرد أن يبدأ املريض يف الكالم حيثه اإلكلينيكـي  

     هـل    :                وأحيانا بقولـه    .     هيه  :                                           على الكالم بأن يومئ برأسه عالمة املوافقة قائال
                                                                 تستطيع أن تذكر يل شيئا عن هذا املوضوع؟  وهذا األسلوب أقل حتديـدا أو  

                                                             اضطراب املريض من األسئلة املباشرة واحملددة، ويسمح للقائم باملقابلة          تسببا يف
   .                                     أن يرى يف يسر ما هو مهم بالنسبة للمريض

                                                         ومع ذلك فإن األمر يتطلب وقتا طويال قبل أن يذكر املريض بعـض  
   .                            املعلومات اهلامة من تلقاء نفسه

   :                 الطريقة الثانية

   :                املقابلة املوجهة

                                              فإن القائم باملقابلة يدرك أنه يريد أن يغطي بعض    ،                     وهي الطريقة الثانية
                        وبـدال مـن أن يسـتخدم       .                                            املعلومات وهو يقوم بتوجيه أسئلة مباشرة كثرية

     ؟                                        هل تستطيع أن تذكر يل شيئا عـن طفولتـك    :                           األسئلة املوجهة العامة مثل

          ،  ومن هم                                                         فإنه يسأل املريض بنوع خاص عن األمراض اليت أصابته يف طفولته
                                                        ال اآلخرون يف األسرة،  ومن كان منهم مفضال لدى األب وكيف كانت     األطف

                                        وعلى الرغم من أن هـذه الطريقـة تقـدم       .                           شخصية أمه،  أو شخصية أبيه
     ،                                                                    معلومات أكثر من الطريقة احلرة وتسمح بتغطية عدد من اـاالت اهلامـة  

ـ         ر                                                                    إال أا قد تكون أكثر إقالقا للمريض وقد تـؤدي بـه إىل أن يكـون أكث

   .    حذرا

٢٢١



 

                                                            وقد يشعر املريض أيضا بأن دوره هو جمرد اإلجابة على األسئلة الـيت  
                                                                    توجه إليه،  وبالتايل يهمل الكالم عن بعض املوضوعات املؤملة، واليت يشعر أا 

   .                                                هامة، ولكن القائم باملقابلة ال يلمسها بأسلة مباشرة

   :                 الطريقة الثالثة

   :               املقابلة احملددة

        مقننـة    )        ظروفـا  (                              هنا يضع القائم باملقابلة شروطا                     هي الطريقة الثالثة و
                                                                       جلميع الذين يقوم مبقابلتهم، فعليه أن يسأل نفس األسئلة، بنفس النظام  عامة، 

                           ويستخدم السيكولوجي املقابلة   .                                          وأن يستخدم إجراءا مقننا بشأن أسئلة التتبع
                                                                  احملددة، وعلى وجه عام، عندما يرغب يف احلصول على تقدير أو درجة قيمـة 

   .                 لتقومي خاصية معينة

                                                               وعلى الرغم من أن املقابلـة احملـددة تسـتخدم أحيانـا يف العمـل      
   .                                                    اإلكلينيكي مع املرضى إال أا تستخدم أساسا يف أغراض البحث

                                                             ومن املمكن أن جتتمع الطرائق الثالث مجيعا يف مقابلـة واحـدة مـع    
                يستكمل معلوماته                                               فيبدأ القائم باملقابلة بالطريقة احلرة بقدر ما، و  .          مريض واحد

                                                                       بأسئلة مباشرة بدرجة أكرب، وقد يضمنها مقابلة حمددة لقيـاس مـتغري معـني    

   .                         يف اية مقابلته اإلكلينيكية

                                                          وعلى الرغم من صعوبة تصور احلصول على صورة متكاملـة للفـرد   
                                                                       تتضمن العالقة بني خربته املاضية وسـلوكه احلـايل دون القيـام باملقابلـة،     

                                              ربى يف هذا األسلوب هي عدم وجود طريقـة موضـوعية                   إال أن املشكلة الك
                                        فاملقابلـة متـد اإلكلينيكـي بالعديـد       .                               لتقومي املعلومات اليت حنصل عليهـا 

                                                        ، وإن كان بعضها يعكس إجنازاته اخلاصة، أو يقوم على حـدس             من الفروض

٢٢٢



 

                      ، ينبغـي أن نأخــذ                وعلـى ذلــك   .                                    ال يعتمـد علـى معلومــات كافيـة   

                                 ومعظـم السـيكولوجيني يفضـلون      .              قابلة باحلذر                     األحكام املستخلصة من امل

                                                                 أن يستكملوا املقابالت اليت تفسر علـى أسـاس ذايت باختبـارات أخـرى     
   .       موضوعية

   :             دراسة احلالة  :        ثانيا

                                                              يعين منهج دراسة احلالة البحث املتعمق حلالة فردية أو أكثر مـأخوذة  
          املختلفـة                                                           من جمموعة من احلاالت اليت تنتمي إليها، وكذلك حبـث العوامـل  

                                                                     املتفاعلة يف التأثري على هذه احلالة أو تلك احلاالت علـى أسـاس أن الفهـم    
                                                                        العميق هلا وللعوامل املؤثرة فيها سيلقي الضوء على احلقائق املتعلقة ذه احلالة 

   .                          والعوامل اليت تدخل يف نطاقها

                                                      كذلك هي وسيلة لتقدمي صورة جممعة للشخصية ككل بذلك تشـمل  
                                                    رد يف حاضره وماضيه ويعترب تاريخ احلالة جزءا من دراسـة                 دراسة مفصلة للف

                                                                     احلالة حيث إن دراسة تاريخ احلالة يتناول دراسة مسحية وطولية شاملة للنمو 
                                      وأسلوب التنشـئة االجتماعيـة واخلـربات      .                              منذ وجوده والعوامل املؤثرة فيه

   يخ                                                                    املاضية والتاريخ التربوي والتعليمي والصحي، واخلـربات املهنيـة، وتـار   
   .              التوافق النفسي

                                                           ويالحظ  أن البعض يستخدم دراسة احلالة وتاريخ احلالة مبعىن واحـد  
                                                                    ولكن هناك فرق بني دراسة احلالة وتاريخ احلالة حيث إن دراسة احلالة تعتـرب  

                                      بينما تاريخ احلالة قطاع طويل حلياة املريض   .                             مبثابة قطاع مستعرض حلياة الفرد
   .   ريض                           أي أا دراسة تتبعية حلياة امل

٢٢٣



 

   :                       أمهية منهج دراسة احلالة

                                                                 لقد ذاع استخدام هذا املنهج بعد أن استخدمه العديد مـن العلمـاء يف        ) ١ (
                                                  الفرنسي لوبالي، تومـاس وزنانيـك، ولـيم هيلـي      (              دراسام أمثال 

                       واستخدام علماء االجتماع   )                                       والذي يعترب من الرواد الستخدام هذا املنهج
                                يته وجدواه يف الدراسات والبحـوث                              وعلم النفس هلذا املنهج يعكس أمه

   .       العلمية

                                                              يفيد األخذ مبنهج دراسة احلالة يف مجع البيانات واملعلومات كما يفيد يف      ) ٢ (
                                                               اختبار فرض من الفروض على أن تكون احلالة املختارة ممثلة متثيال صادقا 
                                                              للمجتمع املأخوذ منه، والذي يراد تعميم احلكم عليه بشرط اسـتخدام  

                                               وضوعية جلمع البيانات وحتليلها وتفسـريها السـتخالص               أدوات قياس م
   .                      النتائج واألحكام العامة

                                                              يساعد هذا املنهج الباحث على التعمق يف دراسة الفرد أو املوقف الذي      ) ٣ (
    إذا   :       مثـال    .                                                    وقع عليه االختيار ليكون حالة أو حاالت للبحث والدراسة

              عي لدى فئـات                                                 أراد باحث أن يتعرف على أسباب سوء التوافق االجتما
  :                                                            اجلاحنني فغالبا ما يبحث بعمق كل جانب من جوانب حيام الكلية مثل

                                                           طفولتهم ومراهقتهم ومجاعات األصدقاء وظروفهم األسـرية وخـربام   
   .               االجتماعية وغريها

                                                             هذا املنهج يساعد الباحثني على مجع شذرات املعرفة وشتات البيانـات       ) ٤ (
                          متكامل يساعدهم على استخالص                               واملعلومات ونظمها يف نسيج موحد و

   .                                      النتائج ووضع التفسريات املناسبة لكل منها

٢٢٤



 

                                                            يفيد منهج دراسة احلالة يف حبث موضوعات كثرية منـها علـى سـبيل         ) ٥ (
  - :     املثال

   .                                          دراسة منو األفراد واجلماعات يف مراحلها املختلفة    -       أ

   .                                    دراسة احلاالت املنعزلة واملنحرفة واملرضية    -   ب

                                                         التوافق بأنواعه املختلفة سواء كـان توافقـا اجتماعيـا          دراسة     -ـ  ج

   .                                        أم توافقا نفسيا أم عائليا أو ما شابه ذلك

                          ومن أمثلة هذه الدراسات ما   Pure Cases                   دراسة احلاالت النقية     -     د
                               م من دراسـات عـن املبالغـة يف        ١٩٤٣    عام   Levy            قام به ليفي 

   .                               احلماية األمية من جانب بعض األمهات

                                                       تجابات األجانب والقادمني إىل بيئة معينة ودراسة اسـتجابات       حبث اس    -  هـ
   .                                              األفراد واجلماعات اليت تتحرك من مجاعة إىل مجاعة أخرى

   :                        خطوات منهج دراسة احلالة

   .                                                  حتديد الظاهرة أو املشكلة أو نوع السلوك املطلوب دراسته     ) ١ (

        مبثابـة                                                       حتديد املصطلحات واملفاهيم ووضع الفروض العلمية اليت تكون     ) ٢ (
   .                                             حلول مؤقتة للمشكلة والقضية قيد البحث والدراسة

   .                                                    اختيار العينة املمثلة للحالة اليت يقوم الباحث بدراستها     ) ٣ (

                                                               حتديد الوسائل اليت عن طريقها يتم مجع البيانات واملعلومات سواء كانت      ) ٤ (
   .                                                  املالحظة أو املقابلة الشخصية أو السري أو املفكرات وغريها

                                                           ملعلومات وتسجيلها وتبويبـها وحتليلـها باسـتخدام األسـاليب         مجع ا     ) ٥ (
   .               اإلحصائية املالئمة

   .                                       استخالص النتائج وصياغة القوانني والنظريات     ) ٦ (

٢٢٥



 

   :                  عيوب دراسة احلالة

                                                             إن املعلومات اليت يعطيها املريض أثناء املقابالت العالجية يف الوقـت  
                    من املعلومـات الـيت                                                   الذي يكون فيه مستعدا إلمدادنا ا تكون أكثر صدقا

                                                                    حنصل عليها يف املقابلة األوىل وبالطريقة املنظمة إال أنه يف بعض األحيان ونظرا 
                                                                لضيق الوقت ال يسمح للمريض إعطاء كل املعلومات عن حالته مـع مـنظم   

   .     احلالة

   :                         متتاز دراسة احلالة مبا يلي

   .                           تعطي صورة أوضح وأمشل للشخصية     ) ١ (

   .                            احلالة على أساس دقيق غري متسرع                      تسهل فهم وتشخيص وعالج     ) ٢ (

   .                                   تساعد املريض على فهم نفسه بصورة أوضح     ) ٣ (

   .                                              تفيد يف التنبؤ عندما يتاح فهم احلاضر يف ضوء املاضي     ) ٤ (

                                                                  هلا فائدة إكلينيكية حيث حيدث أثناءها التنفيس والتطهري االنفعايل وإعادة      ) ٥ (
   .                           تنظيم اخلربات واألفكار واملشاعر

                                                  راض البحث العلمي واألغراض التعليمية يف إعداد وتدريب          تستخدم أغ     ) ٦ (
   .                         األخصائيني النفسيني واملرشدين

   :                       عوامل جناح دراسة احلالة

   :                           حلالة جيب اتباع اخلطوات اآلتية                   لعوامل جناح دراسة ا

   .                                                  التنظيم وذلك لكثرة املعلومات اليت تشملها دراسة احلالة     ) ١ (

                                 لي بني االختصار املخـل واملعلومـات                                االعتدال ويقصد به التفضيل العم     ) ٢ (
   .      املفيدة

٢٢٦



 

   .                االهتمام بالتسجيل     ) ٣ (

                                                                االقتصاد وتتبع قانون اقتصاد اجلهد أي اتباع أقصر الطرق عمال لبلـوغ       ) ٤ (
   .    اهلدف

   :                              الصعوبات اليت تواجه هذا املنهج

                                                          خلط بعض الباحثني بني أسس وأصول منهج دراسة احلالة وغـريه مـن        ) ١ (
   .           مناهج البحث

                                                             املشقة يف حتديد احلالة أو احلاالت اليت متثل اتمع أو السلوك الذي تعرب      ) ٢ (
   .              عنه متثيال صادقا

   .                                                       ضيق الوقت أحيانا وعدم اتساعه الستيفاء كل املعلومات الالزمة     ) ٣ (

                                                              صعوبة إعادة بناء تاريخ الفرد فأحيانا يصعب احلصول علـى تسـجيل        ) ٤ (
                           ك ألننا نعتمد علـى ذاكـرة                                     صادق يف تسلسل لوقائع حياة املريض وذل

   .                              املريض ووالديه ومدرسيه وأصدقائه

                                                                اهتمام الباحثني ببعض الوقائع اليت يظنون أا أعمق وأهم أثرا يف حـل       ) ٥ (
   .                                                املشكالت اليت تدور حوهلا دراسة احلالة دون دليل أحيانا

                            بعرض منوذج بطاقـة دراسـة                                      وبعد تعرضنا ملنهج دراسة احلالة أقوم

   :      احلالة 

٢٢٧



 

  ذج بطاقة دراسة احلالةمنو

  )١(منوذج رقم 

  عيادة جامعة بودرو

  Registration Card          :                    بطاقة تسجيل

                         التاريخ  ــــــــــــــ    -     ١
                          اسم الفاحص ـــــــــــــ

                         اسم املريض ـــــــــــــ
                                      اجلنس      ذكر ــــــ    أنثى ـــــــ

                                        تاريخ وحمل امليالد ــــــــــــــــــــــ
                                              الة االجتماعية    متزوج ـــــ   أعزب ــــــــ  احل

                                ان ـــــــــــــــــــــــــــ     العنو
  ـ                    الديانة ـــــــــــ                         رقم التليفون ـــــــ   

                                             املدرسة ــــــــــــــ  السنة الدراسية ـــــ
    ــ                                              الشخص الذي قام بالتسجيل  اجلنس ــــ  العمر ــــ    -     ٢

                     نوع القرابة ـــــــ
                                     ع العمل احلايل ــــــــــــــــــــــ  نو    -     ٣
                                                إذا مل يكن طالبا يذكر آخر مستوى تعليمي وصل إليه    -     ٤

                              ــــــــــــــــــــــــــــ  ــ

                                                     اسم الوالد أو ويل األمر وعنوانه ــــــــ التليفون ـــ    -     ٥
                                          ما هي املشكالت األساسية اليت يشكو منها املريض    -     ٦

           ـــــــــ                     ـــــــــــــــــــــ

                              املشكالت ألول مرة ـــــــــــــ             مىت لوحظت هذه     -     ٧
                                            ما هي الظروف اليت ساعدت على ظهور هذه املشكالت    -     ٨

                            ــــــــــــــــــــــــــ    ــــ
                                                            هي اإلجراءات اليت اختذت حللها وما هي التغريات البارزة مع احللول   ما    -     ٩

                            ــــــــــــــــــــــــــ    ــــ
                               ص طيب ونتائجه ــــــــــــــــ          ريخ آخر فح  تا    -  ١٠

٢٢٨



 

  : االختبارات التشخيصية:  ثالثا

   :                      تعريف االختبار النفسي

        وبالتايل   .                                                  هو أداة للحصول على عينة من سلوك الفرد يف موقف مقنن
   .                                                     ميكن تقييم املالحظة املضبوطة للسلوك وتقييمها تقييما موحدا

                            جـد يف املقابلـة أو دراسـة                                         لذلك باالختبار له فوائد ومزايا قد ال تو
   .     احلالة

   :                أمهية االختبارات

                                                              لكل اختبار من االختبارات النفسية أمهية يتميز ا عـن غـريه مـن    
                 فتوجد اختبـارات    .                                               االختبارات وتعددت األمهية بتنوع االختبارات املوجودة

                                                                  تقيس الذكاء واختبارات للشخصية واختبارات للقدرات وامليـول وأنـواع   
   .         االختبارات                أخرى متعددة من

   :                              ع االختبارات واملقاييس النفسية    أنوا

   .                                                          اختبارات الذكاء بأنواعها املختلفة من حيث املادة وطريقة األداء    -     ١

   .                                          اختبارات ومقاييس القدرات العقلية واالستعداد    -     ٢

                                                               اختبارات التحصيل الدراسـي بأنواعهـا التشخصيصـية والتنبؤيـة         -     ٣
   .          والتدريسية

                                                      ت ومقاييس الشخصية بأنواعها من استفتاءات ومقاييس تقدير        اختبارا    -     ٤
   .                 واختبارات إسقاطية

   .              اختبارات امليول    -     ٥

   .              اختبارات القيم    -     ٦

٢٢٩



 

   .                        اختبارات ومقاييس االجتاهات    -     ٧

   .                اختبارات التوافق    -     ٨

   .                              اختبارات ومقاييس الصحة النفسية    -     ٩

   .                      اختبارات اإلرشاد النفسي    -  ١٠

                                                    رات تتنوع فمنها االختبارات التحريريـة أو اختبـارات              وهذه االختبا
  "                           اختبـارات األداء واألجهـزة   "                                       لفظية وغري لفظية واالختبـارات العمليـة   

                                                                     واالختبارات اجلماعية والفردية واختبـارات السـرعة واختبـارات القـوة     
   .  إخل   ...                      واختبارات اآلداء العادي

   :                     أهم مزايا االختبارات

   .                            وأسرع وسيلة للكشف عن الشخصية                     تعترب االختبارات أوضح     ) ١ (

   .                                                      تعترب االختبارات أكثر موضوعية إذا قورنت بغريها من الوسائل     ) ٢ (

                                                            تساعد يف إعطاء تقدير كمي وكيفي لشخصية الفرد وكـذلك قدراتـه        ) ٣ (
   .                                                واستعداداته مما يساعد يف حتديد التشخيص وطريقة العالج

   .              يطرأ على احلالة                                      تساعد يف قياس مدى التقدم أو التغري الذي      ) ٤ (

                                                                 تستخدم يف تقييم العالج ودراسة النمو والتغيريات الـيت تطـرأ علـى         ) ٥ (

   .     احلالة

                                                               متهد الستخدام وسائل أخرى ملساعدة املريض مثـل املقابلـة وتـاريخ         ) ٦ (

   .     احلالة

                                                            يستفيد املعاجل أثناء تطبيق االختبارات من مالحظة سلوك املريض ومدى      ) ٧ (
   .               كه لبعض التغريات                    إقباله أو رفضه أو تر

٢٣٠



 

   :                عيوب االختبارات

   :                             مزايا وأمهية فإن هلا أيضا عيوب                         بالرغم من أن لالختبارات

                                                         بعض اخلصائص النفسية اليت تقيسها االختبارات ال يزال غري واضـح      -     ١
   .       وغري حمدد

                                                          قد تعطي االختبارات صفات لألفراد وتظل مالزمة هلم مما قد حيدث أثر     -     ٢
   .             ضارا فيما بعد

   .                                                    قد تقلل من إمكانية االتصال االجتماعي يف العملية العالجية    -     ٣

   .                                       قد يكون ا أوجه قصور يف تقنينها وإعدادها    -     ٤

                                                           قد يساعد تفسري الدرجات ويعتقد البعض أن الرقم له معىن خيتلف عن     -     ٥
   .            معناه احلقيقي

         بطريقـة                                                      أحيانا ينبهر بعض األخصائيني وجيروا كهدف يف حد ذاته أو    -     ٦
   .                     روتينية وبدون هدف حمدد

  

  

٢٣١



 

  منهج البحث التارخيي: رابعا 

  

   :        املقدمة

       فلقـد    'HISTORY'                                       هناك تعريفات كثرية حول مفهوم كلمة تاريخ 
                                                                كانت تعين يف القدم سرد الروايات واحلكايات واألساطري ولقد شـاع هـذا   

          وير ارتقى                                                             املفهوم يف عصر اليونان والرومان، ومع اختراع فنوع الطباعة والتص
                                                                 هذا املفهوم إىل فن تسجيل احلوادث واألخبار وزمـن األبطـال والزعمـاء    

                                                               إال إن هذه التعريفات بالرغم من وجاهتها يعوزها الدقـة واألمانـة     .        والقادة
                                                                          العلمية وأصبح التاريخ ينظر إليه على اعتبار أنه العلم الذي يوحد معركة تطور 

                                صبح التـاريخ يهـتم أوال بفهـم           ومن مث أ   .                            الشعوب وتقدمها وليس األفراد
                                                    وأخذ التاريخ أيضا مبحاولـة ربـط العلـل بـاملعلوالت         ...              اإلنسان وتطوره

   .                واألسباب باملسببات

   )  ٣١  ،     ٢٠٠٥                             حممد عبد الظاهر الطيب وآخرون،  (

                   وأن أحد أهدافـه    .                                        وحيث أن البحث التارخيي يتعلق مباضي اإلنسان

             إن مشـكلة     .               قيقـه كـامال                                           هو إعادة بناء هذا املاضي فإن ذلك ال ميكـن حت 

                                                                     املؤرخ مشاة ملشكلة عامل النفس الذي يدرس مـا هـي تارخييـة الدراسـة     

     .                                                                     وحياول من خالل دراسته هلذه املادة إن بناء طبيعة اليت كانـت تتعلـق بـه   

                                                                         إن املعلومات تكون دائما جزئية وإعادة بنائها يقدم صـورة باهتـة وليسـت    

                                 احلاالت الشخصية أن يصلوا إىل صـورة                    وميكن لدارسي تاريخ   .           صورة كاملة
     .                                                                      خمتلفة يف إعادة البناء حىت لو كانت املعلومات اليت استندوا إليهـا واحـدة  

٢٣٢



 

                                                                 بيد إن لدارسي احلاالت الشخصية ميزة على املؤرخني وهي أم يسـتطيعون  

                                                                        أن يقوموا مبزيد من الدراسـة يف حـاالم وأن يتحققـوا يف النتـائج الـيت      

                       وهذا هو مـا يفعلـه       .                                خالل مجعهم ملواد ومعلومات إضافية               وصلوا إليها من 

                                              فمن خالل املعلومات الـيت جيمعهـا عـن احلالـة        .                     عامل النفس اإلكلينيكي

                     مث يقـوم بـالتحقق      .                                                   اليت يدرسها حياول أن يعيد بناء الفرد موضع الدراسـة 

   .                                     من هدف الصورة اليت كوا عن الشخص مبالحظة

                                     خ ألن املـؤرخ ال يسـتطيع أن ينظـر إىل                          وهذا ما ال يستطيعه املؤر
                                                                     املستقبل ليحقق يف صورة املاضي اليت صاغها أو أعاد بنائها ولكن التاريخ ليس 
                                                                   فقط جمرد إعادة بناء وصياغة املاضي وإمنا هو صورة لـروح البحـث الـذي    

   .                            يهدف إىل عرض هادف حلوادث املاضي

           صادق يف بعض                                                   إن القول بأن املؤرخني حياولون كتابة التاريخ، هو قول
                                                                 النواحي ولكن الكثري مما كتب يف املاضي قد يكون سيء السـمعة إذا نقـص   

                                             ومن املعروف أن كثريا من البحوث اليت يقوم ا طالب    .                    التعريف أو التشويه
                      كما إن ما يقـوم بـه      .                                                الدرجات العلمية يف كليات التربية ذات طابع تارخيي

                               ت السابقة هو يف حد ذاته دراسـة                                     الباحث يف أي جمال علمي مبراجعة الدراسا
               يضاف إىل ذلك إن    .                                                 تارخيية ألنه يستعرض وحيلل ما قام به اآلخرون يف املاضي

                                                                  العقود األخرية املاضية شهدت تقاربا بني البحث التارخيي والبحث يف مبـادئ  
                   وقـد قـام الـس       .                                               أخرى مثل األنثربولوجيا وعلم االجتماع وعلم النفس

                                                 العلوم االجتماعية جبهود مثابرة لكي حيمل البـاحثني يف                   األمريكي للبحوث يف 
                                                             هذه التخصصات وغريها من التخصصات املرتبطة على تنسيق جهودهم حـىت  
                                                                 يستفيد كل منهم من عمل زميله وما يستخدم من أساليب وطرائق منهجية يف 

٢٣٣



 

                                                     وهذا النوع من البحوث املشتركة يعرف بالبحوث املتداخلـة     .           جمال ختصصية
                                                       ويقدم لنا تقرير الس األمريكـي للبحـوث الـذي أعـدها          .        التخصصات

                                   مثاال هلذا النوع يف البحوث حيث تكاتفت       ١٩٤٥                   جوستشوك وآخرون عام 
                                                                  معرفة علم االنتربولوجيا وعامل االجتماع واملؤرخ يف الوصول إىل تفاهم كامل 

                              وحيث أنه ينظر إىل إن ما يقـوم     .                                     حول استخدام الوثائق الشخصية يف البحث
                 فاملؤرخ يف صـياغة     .                                                     املؤرخ شبيه مبا يقوم به العامل يف ميدان العلوم الطبيعية    به

                                                                        للماضي أو إعادة بناؤه له يستخدم الرموز والكلمات لتحديد العالقـة بينـها   
           فاملعادلـة    .                                                           وبني األحداث املاضية وهذا ميثل طريف املعادلة يف العلوم الطبيعيـة 

                          والفرق الرئيسي بني العـامل     .           يف التجربة                                   تعرب عن العالقة بني العمليات القائمة
                                                                    الطبيعي واملؤرخ إن األول يستطيع أن يعيد إجراء التجربة ليتحقق من صـحة  

                                 وينبغي أيضا أن ننظـر إىل دراسـة     .                                   هذه العالقة أما املؤرخ فيشق عليه ذلك
                                                                       التاريخ التربوي بنفس الطريقة اليت ننظر ا إىل دراسة علم النفس التربوي أو 

                                                                جتماع التربوي،  أي بتطبيق وسائل البحث اخلاصة بالنظام العام علـى        علم اال
                                          وينبغي أن نشري هنا إىل أن علماء النفس قاموا   .                      مشكالت مؤسسة كاملة مثال

             علـى سـبيل     )    ٩٤٢ (                                              بدراسات تقع نطاق البحث التارخيي فكتابات البورت 
       تـأثري                                                             املثال عن استخدام الوثائق أو السجالت الشخصية يف البحث كان هلا

   .                         على مستخدمي املنهج التاريخ

   )   ٢٥٦-   ٢٥٢  ،     ١٩٩٤              حممد منري مرسي،  (

   :         التعريف

   :               تعريف التاريخ    -     ١

    )                        هو كل رواية أو ما حـدث  (   ن أ  )          هو كل حدث (                  يعرف التاريخ بأنه 

٢٣٤



 

                                                                      أو هو فعالية علمية من فعاليات املعرفة البشرية، تتسع مساحتها لكل شـئون  
  )                                التدوين املوثق لألحـداث املاضـية   (     بأنه                               اإلنسان، وقد عرفه بعض الباحثني

                                               بأنه وصف احلقائق اليت حدثت يف املاضي بطريقة حتليلية  (                 وعرفه البعض اآلخر 
                                                            ويف هذين التعريفني نستخلص أن علم التاريخ ال ميكن فصله بل ربطـه    )      نافذة

                                                                       مع املنهج التاريخ، وذلك باعتبار أن البحـث أو التقصـي العلمـي وسـيلة     
                                                      الوصول إىل نتائج أو قـوانني أو قواعـد ميكـن تعميمهـا                    موضوعية هدفها

   .                                                     واستخدامها للتنبؤ مبا حيدث يف املستقبل ضمن السياق التارخيي

   :                     تعريف املنهج التارخيي    -     ٢

                                         جمموعة الطرائق والتقنيـات الـيت يتبعهـا     (                      منهج البحث التارخيي هو     -     ١
                    ية، وإعـادة بنـاء                                                الباحث التارخيي واملؤرخ للوصول إىل احلقيقة التارخي

                                                              املاضي بكل وقائعه وزواياه، وكما كان عليه يف زمانه ومكانه، وجبميع 
                                                                تفاعالت احلياة فيه، وهذه الطرائق قابلة دوما للتطور والتكامل، مـع  

   .                                              تطور مجع املعرفة اإلنسانية وتكاملها ومنهج اكتساا

   )   ١٥١  ،     ٢٠٠٠                  رجاء وحيد دويدري،  (

                                              نهج الذي يعتمد على الظـواهر التارخييـة بعـد                       املنهج التارخيي هو امل    -     ٢
   .                                 وقوعها ويستفيد باملاضي يف فهم احلاضر

   :              البحث العلمي

                                                             يشكل البحث التارخيي عملية منظمة من عمليات مجع البيانات وتقدميها     -     ٣
                                                           بأسلوب موضوعي، وتتصل هذه البيانات عادة بأحداث املاضي ويـتم  

ـ                             يات اخلاصـة بأسـباب تلـك                                      مجعها وحتليلها من اختبار سعة الفرض
٢٣٥



 

                               وهي تساعد باإلضافة إىل وصف املاضي    .                          األحداث وتأثرياا واجتاهاا
                                                        وحتديد واقعه إىل تفسري األحداث احلالية وعمل توقعات عن األحداث 

   .        املستقبلة

   )   ١٣٩  ،     ١٩٩٢               عبد الرمحن عدس،  (

   :                     أغراض البحث التارخيي

                               ستقبل وتعترب األحـوال البشـرية                                     الوصول إىل املعرفة وحماولة التنبؤ بامل    -     ١
   .          مصدر لإلهلام

                                                              إن االطالع على تاريخ املمارسات التربوية والنظم التربويـة يسـمح       -     ٢
   .                                                     للمرء بالتفكري مثال يف عالقة عامله التربوي باملشكالت الراهنة

                                                               ويعطينا البحث التارخيي تلك الرؤية اليت نستطيع ا تقيـيم احلاضـر       -     ٣
                                                ذلك إن رياح التغيري يف التربية تتزايد بسرعة لكـي    .              وحتديد املستقبل

       حالـة       ....                              وتسمح لنا ثقافتنا التارخيية أن   .                          جناري سرعة ثقافتنا املتغرية
                                           وأن التغيريات يف املؤسسات العشيقة ال حتدث بسرعة       .....           التغيري إال 

   .                                  ولكن ميكن أن حتدث بصورة جزئية متدرجة

                                    ية ختضع أحيانا لسلسلة مـن املـتغريات                            إن األشكال أو الطرق التربو    -     ٤
                                                             حبيث حتمل األشكال احلالية تشاا واهيا ملا قصده الرجال أو النسـاء  

   .                      الذين ابتدعوها يف املاضي

                                                              وتكشف التراجم األدبية وتراجم معظم الرجال البارزين بوجـه عـام       -     ٥
                                     عن معىن ومرمي أفكارهم وتنتظر الفلسفات   .                        الذين قدموا خدمة املعرفة

                                                             و النظريات يف التربية على أا جزء من حتتوي األفكـار يف عالقاـا    أ
٢٣٦



 

                                                                 للحظية التارخيية ورمبا كان للخطة التربوية ألفالطون إمكانية التطبيـق  
                                                            عند اإلغريق القدماء وكذلك عالقة أفكاره باتمع املعاصـر الـذي   
                                                          يستند إىل احلراك االقتصادي تبدو ضعيفة وميكن أن حيـدث تغـيري يف   

                                           د إسهامات البحث التارخيي احلاجة إىل التجديـد   جت             الفكرة عندما      نفس
                                                             وحتيطنا النظرة التارخيية علما بالظروف اليت ظهرت يف ظلها األشـكال  

   .        التربوية

                                                                   وتزودنا البحوث التارخيية يف جمال التربية مبعلومات دقيقة لتاريخ التربية     -     ٦
                      خيية للنظريات التربوية                                 ومتكننا من التعرف على اجلذور التار   .          والتعليم

                                                            واالجتاهات والسياسات التعليمية يف املاضي كل ذلك يفيدنا يف حتديـد  
   .                               حث على التعليم يف احلاضر واملستقبل ب                اخلطوات الالزمة لل

                                                          وكثريا ما خيصص الباحث يف البحوث والدراسات التربوية فصال معينا 
             ذلك ألن معرفة    .   ة                                                للدراسات واالجتاهات السابقة اليت أجريت يف فترات ماضي

                                                                        هذه البحوث ونتائجها السابقة أمر له أمهية بالنسبة للباحث إذ تـزوده هـذه   
                                                                     الدراسات ببيانات ونتائج معينة وأفكار واجتاهات وممارسات معينة يف املاضـي  

   .                                       تتصل أو ترتبط مبوضوعيات حبوثهم يف هذا اال

   )   ٢٦٠-   ٢٤٧  ،     ١٩٩٤              حممد منري مرسي،  (

   :                     خطوات البحث التارخيي

   :                 الثقافة الواسعة    -     ١

                                                                  من املقرر أن قيمة التاريخ الذي تقـرأه يف الكتـب تعتمـد أساسـا     

                                                                      على ثقافة الكاتب واتقانه ملنهج البحث التارخيي، كما تعتمد على اسـتعداده  
٢٣٧



 

                                                                      وملكاته الشخصية ومدى متتعه بالصفات اليت تعينه علـى اسـتنباط النتـائج    
   .      ودالالا

                                          فة الواسعة هي الركيزة األوىل اليت البد منـها                       ومما ال شك فيه أن الثقا
                                               واملقبل على كتابة تارخيية ينبغي أن يعرف متاما أنه   .                       لكتابة تاريخ علمي صحيح

                                                                    بصدد مهمة شاقة تقتضي منه الدراسة العميقة والتحصيل اجلـاد واملتنـوع،   
   ية              فاملغرفة هي غا   .                                                    والتاريخ يف هذه احلالة ال خيتلف عن غريها من سائر العلوم

                                                                 متداخلة متشابكة وليس يف وسع أحد أن يدرس علما مستقال متاما عن العلوم 
                                                             فما هي العلوم املساعدة اليت تعني املؤرخ على إتقان عمله، إا بـال     .       األخرى

                                                                    شك إتقان اللغات القدمية واللغات األصلية اليت تعينه على فهـم احملفوظـات   
                             من العلوم املساعدة الرتباطهـا                  واجلغرافيا أيضا   .                         والوثائق بالنصوص األصلية

                                                      واالقتصاد حيث تأثر العلوم االقتصادية على مسار التـاريخ     .                 الوثيق بالتاريخ
                                اإلحاطة بفنون الرسـم والتصـوير     -                                وحتدد اجتاهاته الرئيسية وكذلك األدب

                                                                  والنحت والعمارة يف عصر من العصور مسألة ضرورية بالنسـبة للباحـث يف   
                                                التاريخ أن يزود نفسه بعلـوم املنطـق والتـاريخ                   وعلى الباحث يف   .         التاريخ

                                فكلها تفيد يف البنـاء التـارخيي      .                                       والفلسفة واالجتماع وعلم النفس والقانون
                                                                ملوضوع الدراسة، ويف عقد املتوازنات وعرض الظواهر، حيث خيرج التـاريخ  

   .                                             متكامال وشامال وحمددا حلركة تطور اتمع بكل جوانبه

   )  ٥٨-  ٥٧  ،     ٢٠٠٥        وآخرون،                       حممد عبد الظاهر الطيب (

                                                           وتتطلب الدراسات التارخيية من الباحث خربات وكفـاءات معرفيـة   
                                              لذا جيب أن يتحقق له نظرة واسعة متكنه مـن األداء     .                       وعقلية ومعمارية معينة

                                                                    الصحيح لألحداث والوقائع واحلقائق التارخيية وتناوهلا بالبحـث والتحليـل   
٢٣٨



 

                             ألن دراسة املادة التارخيية حتتاج      .                                  والتحقيق على حنو أكثر دقة وصحة ومشوال
                                                                  إىل معايري دقيقة للنقد الداخلي واخلارجي والتحقـق مـن صـحته وصـدق     
                                                                 مضموا، كما جيب على الباحث أيضا مراعاة الصـدق والصـحة واألمانـة    
                                                                      الفكرية وعدم التحيز لألهواء والرغبات الشخصية والعنصرية أو العقائديـة،  

                   وتـرتبط الظـواهر      .                      إىل النتائج واألحكـام                            وتوخي كفاية األدلة يف التوصل 
                      لذا فلها عند دراسـته     .                                                   االجتماعية والتربوية بوقائع اتمع املاضية وتتأثر ا

                                                                       هذه الظواهر يف تتبعها ومعرفة نشأا واجتاهاا العامة والقوانني اليت حتكمهـا  
   .                           وخمتلف العوامل اليت أثرت فيها

   )   ٢٥٩  ،     ١٩٩٤              حممد منري مرسي،  (

   :               اختيار املشكلة    -     ٢

                                                               ذلك هو العنصر الثاين من عناصر املنهج التـارخيي وعمليـة اختيـار    
                                                                    موضوع تارخيي معىن لدراسته والكتابة فيه تتصل اتصاال وثيقا مبيول الباحـث  
                                                                       ومدى إملامه بالعلوم املسـاعدة الـيت تتطلبـها احليـز يف هـذا املوضـوع       

                          ة التارخيية، ومن واجبـه                                              وهي يف الواقع أول مشكلة تواجه من يتصدى للكتاب

                                                                      أن يعرف فيها وقتا كافيا حىت يستقي على ما يريد، ويضـمن قدرتـه علـى    

   .        املضي فيه

                                                          وخيتلف موضوع البحث بـاختالف وضـع الـراغبني فيـه فمـثال      

                                                                   طالب اجلامعة املبتدئ يف التخصص ال يسوى مع طالـب الدراسـات العليـا    

ـ                             ع للحصـول علـى املاجسـتري                                            الذي أى دراسته اجلامعية األوىل وبدأ يتطل
                                                                 والدكتوراه، وكالمها ال يسوى مع املتخصص الكبري الـذي أمضـى حياتـه    

   .               يف كتابة التاريخ

٢٣٩



 

                                                          وبعد اختيار موضوع الدراسة يصبح الباحث مسئوال عـن اختيـار   
                                                                   موضوع بنفسه وعلى أستاذه املشرف أن يتحقق يف ذلك ألن العالقـة بينـهم   

                                ف على طالب مبتدئ وإمنـا أصـبحت                                مل تعد كما كانت عالقة موجه ومشر
                                                                     عالقة زمالة ومساواة يف حتمل املسئولية وتقوم على النقد احلر الـذي ينقلـه   
                                                                      األستاذ من تلميذه كما تنهض على أساس من التقدير املتبادل، ولقد يقـال أن  
                                                                 الطالب حديث التخرج قد ال يستطيع االستقالل باختيار موضوع حبثه ألنـه  

                                                        بالعصر الذي يريد الكتابة فيه ولكن هذا ال يربر أنـه علـى                     مل يلم إملاما كافيا 
                                   إمنـا عليـه أن يرشـده ويوجهـه يف        .                               األستاذ على تلميذه موضوع البحث

                                                                   جدواها، وأن يطلب من تلميذه مزيدا من القراءة يف املوضوع وما حوله حـىت  
   .                                                    يصبح قادرا على االختيار املوفق بنفسه فلك مسئوليته وحده

                                             املاجستري يعترب قائما بدراسة ابتدائيـة يف جمـال                    والباحث يف مرحلة
                                                                    التخصص وهلذا فنحن نتجاوز إلزامه باإلتيان باجلديد يف احلقل التارخيي ونكتفي 
                                                                     باجلهد الذي يبذله خملصا يف حتصيل املادة التارخييـة يف أصـوهلا، مث تصـفيتها    

    ضوع                                                              وترتيبها وعرضها عرضا سليما، ولعله ينتهي بعد ذلك إىل مجع شتات مو
               لقد أدى خدمـة     ..                         وهذا عمل مفيد كل الفائدة   .                         كان متناثرا يف كتب عديدة

                                                                   يف جمال التاريخ وإن تكن متواضعة وهذا بعكس طالب الدكتوراه متاما الـذي  
   .                                              يطالب أن يقدم جديدا وإسهاما يف الدراسة التارخيية

   :          مجع املادة    -     ٣

               التارخيي ونعـين                                                 ننتقل هنا إىل العنصر الثالث من عناصر منهج البحث 
                                                                 بذلك مجع املادة التارخيية الالزمة للبحث يف املراجع واملصادر وشىت األصـول  
                                                                    ولعل أول ما يقال يف هذا الصدد هو أن املكتبة ودور احملفوظات العلمية ودور 

٢٤٠



 

                                                              األرشيف التارخيي هو خمترب املؤرخ، ومن مث فالبد أن يكون كل باحث علـى  
   .                    ل املكتبات وهذه الدور                             بينة ودراية تامة بطريقة استغال

                                                        وهناك كتب كثرية وضعت هلذا اهلدف يتعلم منها الباحـث أفضـل   
                                                                    السبل الستخدام املكتبات واحلصول منها على املادة اليت مه بالنسبة لبحثـه  
                                                                    وما يف شك أن أنفع أداة للباحث يف املكتبة هي فهارسها املختلفة سواء أكانت 

   .         اء املؤلفني                              املوضوعات أو األمساء أو الكتب وأمس

                                                       ومعروف أن كل باحث يكون على علم مبجموعة أمساء األعالم وأمساء 
                                                              األماكن اليت تدخل يف موضوع حبثه وعليه أن يرجع إىل قواميس األعالم وإىل 
                                                                 دوائر املعارف ليبحث فيها عن هذه األمساء وتلك حيصل منها على مزيد مـن  

                      نها علـى مزيـد مـن                                             املعلومات عن كل اسم يف هذه األمساء وذلك حيصل م
                                                                 املعلومات يف كل اسم يف هذه األمساء كما يظفر بعدد من أمساء املراجع الـيت  

   .                                                  يزيل ا كل مقال يكتب عنها يف القواميس ودوائر املعارف

                                                             كذلك حتتم على الباحث أن يدرس املسألة الواحدة يف عـدة مراجـع يف   
ـ             يت ال ميكـن                                                        وقت واحد ويف اليسري جدا أن حيتفظ بفهرست موجز للكتـب ال

   :                                                                      االستغناء عنها حبيث تكون يف متناول يده دائما، وأهم ما ينبغي االحتفاظ به هو

   .                          قائمة بأمساء بعض كتب املراجع    -     ١

   .                       فهرس مطبوع إلحدى املكتبات    -     ٢

   .                                                            دائرة يف دوائر املعارف وجيب أن تكون يف تلك املتخصصة يف مثل الدراسة    -     ٣

   .  الم                  قاموس يف قواميس األع    -     ٤

-         اقتصـادي  (                                            قاموس مستخلص يف حق البحث الذي يتناوله الباحث     -     ٥

   )       فلسفتها-     تربوي-       اجتماعي-   ديين

٢٤١



 

   .                                       دورية أو أكثر من الدوريات املتصلة بالبحث    -     ٦

   .                                 جمموعة للوثائق املتعلقة بعنصر البحث    -     ٧

                                                               واملراجع العامة تفيد يف إعطاء الباحث فكرة شاملة جامعة يف العنصـر  
                                                          ار منه موضوع حبثه وهي أيضا متده مبراجـع معينـة يف عملـه ويف            الذي اخت

                                                                    الواجب أين بدأ الدارس باإلفادة مما كتبه السابقون يف امليدان واالطالع علـى  
   .                              املصادر واملراجع اليت استعانوا ا

   :                    نقد املادة التارخيية    -     ٤

                                                            قلنا فيما سبق أن مادة املوضوع الذي يبحث إمنا جتمـع يف املصـادر   
                                                                 واألصول واملراجع متدنا ملصادر واألصول باملعلومات بصورة مباشرة أحيانـا  
                                                                  وغري مباشرة أحيانا أخرى وأيضا باملعلومات املباشرة تلك اليت تأسست عـن  

                                  كما أقصد باملعلومات غـري املباشـرة      .                                 طريق مشاهدة األحداث أثناء وقوعها
                   كذلك أثـار األدوات     .                                              تلك اليت تستنبطها يف دراسة خملفات اإلنسان وأثاره

   .     نفسها

                                                                 إن شاهد العيان الذي يكتب لنا ما رأى بعينه وما شارك فيـه بنفسـه   
                                                                      ميدنا مبعلومات مباشرة،  ولذا جند فيها كثريا من التفاصيل الدقيقة، وقد جنـد  
                                                                      فيها تصويرا لروح العصر ولكن ذلك ال يعين أننا نأخذ كتاباته قضية مسـلمة،  

                                        ط مبختلف جوانب البحث وهو قـد ال يسـتطيع                           ألنه ال يستطيع دائما أن حيي
                                                                 أيضا أن خيلص نفسه من أقة التحيز وامليل مع اهلوى أو عوامـل اخلـوف يف   

   .                                            أصحاب السلطان وعوامل الرغبة يف املنفعة الذاتية

   :               والنقد نوعان مها

٢٤٢



 

   :                         النقد اخلارجي أو الظاهري    -     ١

          و التثبيت                                                  وهدفه دراسة مدى األصالة يف املصادر، والسبيل إىل ذلك ه
                                                              يف صحة األصل التارخيي ومعرفة نوع الورق املدون عليه األصل، وأسـلوب  

   .                                                       اخلط الذي كتب به، وكذلك معرفة املؤلف ومكان التدوين وزمانه

   :                         النقد الباطين أو الداخلي    -     ٢

                                                           ويهدف إىل الوقوف على حقيقة شخصية املؤلف بدراسة حالته النفسية 
                                            ة وحماولة الكشف عن أهدافه يف الكتابة، وهل كان                             والفعلية أثناء قيامه بالكتاب

                                                                   واثقا من هدف ما كتب وهل كانت لديه األدلة والرباهني الكافية اليت جتعلـه  
                     واثقا من هذا الصدق؟

             فيمـا ورد يف    "       الشـك  "                                      واألساس الذي يبىن عليه النقد بنوعيه هو  
        سـتخالص                                                              األصل التارخيي مث الدراسة الواعية املتعمقة لكل ما تقـرأ فيـه ال  

                                                                      احلقائق، وتلك مهمة بالغة العمق، ألن املرء بطبيعته مييل إىل تصديق كـل مـا   
                                                                 يصادف هوى يف نفسه بينما مييل بنفس الدرجة إىل تكذيب ما يصطدم برغباته 
                                                                   وميوله وحنن ال نستطيع أمام هذه احلقيقة أن نأخذ كل ما يصادفنا يف مدونات 

                               ميوهلم ونزعام وأهوائهم ومـا                                       على أنه حقيقة خالصة ألن الناس خيتلفون يف
   .              يعتنقون من قيم

    ).  ٦٢-  ٥٨  ،     ٢٠٠٥                             حممد عبد الظاهر الطيب وآخرون،  (

   :                      صياغة الفروض وحتقيقها    -     ٥

                                                               ال يكتفي الباحث جبمع املعلومات والبيانات الـيت تقـدمها الوقـائع    
                                                                       والقيام بعملية النقد الداخلي واخلارجي إلثبات صحتها ومعناهـا مث تصـنيفها   

٢٤٣



 

                                                             ا خلصائصها إمنا يقوم بصياغة فروض تفسري وقوع األحداث والوقـائع مث     وفق
                                                               يعمل على مجع املعلومات على حنو يتناسب مع هذه الفروض ويساعد الباحث 
                                                                  على تدعيمها أو رفضها، وقد يتطلب هذا التصنيف هذه املعلومات على أساس 

         سة وقـد                                                          سليم وعادة ما تصنف إىل جمموعات حتتوي كل منها على أمور متجان
                                                                     يكون هذا التصنيف على أساس املكان أو الزمان أو كليهما معـا، ويف إطـار   
                                                                    الفرض يصوغ الباحث املادة العلمية سواء كان ذلك وفقا للنظام الـزمين أو  

   .                                    اجلغرايف وحيدد املواضع اليت حتتاج إىل تأكيد

   )  ٨٠-  ٧٩  ،     ١٩٩٢          سهري بدير،  (

ـ                     ؤدي يف النهايـة إىل                                              وإن تقييم املعلومات واملوافقة عليها ورفضها ي
                                                              تكوين فرض وعندما حيني الوقت لكي يكون الباحث فرضه جيـب عليـه أن   
                                                                    يتسع تفكريه النقدي ليشمل نفسه وجيب عليه أن يستثمر التفكري فيما إذا كان 
                                                                حيتوي أو تعصبه قد لعب دورا يف تكوين فرضه، وجيب أن يتأكد أنه مل يشوب 

                               كنها ال تناسب الباحـث أو أنـه                                      حقائقه حبذف معلومات تتعلق باملوضوع ول
                                                                  وصل يف التفسري أبعد من احلدود املتاحة للوثائق وجيب على املؤلف عند تنظيم 

                                                         أن يكون لديه إحساس بالتناسب والصدق يف تطور األحـداث وهـو      .       مادته
                                                                يفعل هذا تأكيد عادل على مظاهر معينة يف دراسته ومن خالل تسلسل سرده 

                                    دقيقا يف فحص مصادره للتعرف على عـدم                             الزمين، وجيب أن يكون الباحث
                                                                    الدقة أو التحيز الذي ميكن أن يؤثر على حكمه وال يعين هذا أنه قد ال يصـل  
                                                                    إىل نتائج أو ال حيدد اجتاهات أو ال يقوم بتنبؤات على احلقائق اليت قـدمها يف  
                                                                     دراسته فكتابة التاريخ التربوي ال تعـين تسـجيل احلقـائق دون تفسـريها،     

                                                        حملايدون نادرون واألسئلة اليت جيب أن يوجهها الباحث إىل نفسـه            واملؤرخون ا
                                                               هل نتائجي وآرائي مؤسسة  على حقـائق هلـا وثائقهـا الواضـحة      "      هي بـ 

٢٤٤



 

                                                             وعلى مصادر حتققت يف صدقها وأصالتها؟  هل أمهلت عمدا يف ضم دليل غري 
   .                                           مناسب أو عدم تأييده بغري حق وذلك لتدعيم فرضي

    ).   ٢٦٧   ،    ١٩٩٤              حممد منري مرسي،  (

   :                       إثبات احلقائق وترتيبها     ) ٦

                                                         تلك هي املرحلة قبل األخرية يف منهج البحث التارخيي وهي مرحلـة  
   :                                               واسعة تتصل بعمليات كثرية حناول أن نوجزها فيما يلي

                                                               ذكرنا عند حديثنا عن النقد إننا نصل عن طريق املمارسة إىل املعلومات 
                                د تكن مطابقـة للواقـع وقـد                                            واآلراء اليت نريدها لبحثنا وهذه املعلومات ق

   .      ال تكون

                                                              وإذن فإن عملية النقد وحدها ال تكفـي إلثبـات احلقـائق وإمنـا     

                                                                   هي خطوات يف السبيل إليها فما هي اخلطـوات األخـرى الـيت ينبغـي أن     

                                                                    نتخذها لنصل إىل نتائج حمددة وحقائق ثابتة خنرج ا يف دائرة الشك إىل دائرة 
   .     اليقني

                                         لصدد أن يقوم الباحث بتصنيف النتائج الـيت                      وأول ما يقال يف هذا ا
                                                                   أوصلته إليها عملية النقد، مبعىن أن جيمع كل املعلومات اليت لديه يف حـادث  

   .                                                  واحد إىل بعضها، مث يقارن بينها ويصل إىل رأي ائي فيها

                                                          ولكننا أحيانا ال جند غري رأي واحد يف موضـوع بعينـه ألن هـذا    
                                     أو مؤرخ واحد ويف هذه احلالة ينبغـي أن                               املوضوع مل يرد إال عن طريق واحد 

                                                                   ننظر بعني الشك واحلذر إىل تلك الرواية املفردة اليت جيب أال نعتربها حقيقـة  
                                                                  ائية، وحسبنا أن نستعني ا مشريين إىل صاحبها ألنه هـو الـذي يتحمـل    

   .         مسئوليتها

٢٤٥



 

                                                        أما إذا تعددت الروايات يف حادث واحد وتعارضت بصددها األصول 
                                                             نه يتحتم على الباحث أن يتتبع بعض القواعد الـيت تعينـه علـى              واملصادر فإ

                                                                   الوصول إىل احلقيقة التارخيية واخلروج ا من بني هـذه التناقضـات وميكـن    
   :                          تلخيص هذه القواعد فيما يلي

           ، وإمنـا                                                         ال جيوز للباحث أن يقوم بعملية توفيق بني اآلراء املتعارضـة     -     ١

                            ، فإذا فشل يف ذلـك فيجـب                                   ينبغي السعي للكشف عن الصادق فيها

                                                             أن يعترف بفشله والبد من إثبات اآلراء املتعارضة دون ترجيح واحـد  
   .        على اآلخر

                                                            إذا اتفقت اآلراء يف عدة أصول على رأي بعينه، وشذ من هذا االتفاق     -     ٢
                                                           رأي واحد خمالف، فليس معىن ذلك أن اآلراء املتفقة هـي األصـوب   

                             قد وحده هـو الـذي يفصـل                                  ورمبا يكون العكس هو الصحيح والن

   .      يف األمر

                                                                 إذا أراد الباحث أن يرجح رأيا على اآلخر فعليه أن يلجـأ إىل عمليـة       -     ٣
                                                             النقد، فإذا عجز برغم ذلك فعليه أن ميتنع عن إصدار حكـم قـاطع   
                                                                وواجبه أن يتمم يف البحث لعله يغري على أدلـة جديـدة تـنري لـه     

   .      الطريق

   )      لصياغة ا   : (                       إنشاء الصيغة التارخيية     ) ٧

                                                              تلك هي املرحلة األخرية يف املنهج التارخيي وأول ما يقال أنه ينبغي مع 
                                                                   املؤرخ الذي يهمه رد الفعل لدى قرائه أن يتجنب افتراض معرفة واسعة لدى 
                                                                    هؤالء القراء وهذه مهمة على وجه التخصيص بالنسبة للمبتدئني يف التحريـر،  

                          لب أستاذ على قدر كبري مـن                                           وذلك أم يتصورون عادة أن قارئهم هو يف الغا
٢٤٦



 

                                                                    املعرفة مبوضوعهم وهنا ينبغي على األستاذ احملترف أن يذكر تلميـذه دائمـا   
   .              بالقارئ العادي

                                                               وينبغي على املؤرخ أال يذكر اسـم علـم دون أن يقدمـه يف إطـار     

                  أغـين دون حماولـة     .                                               معقول من التعريف ودون حماولة االستعالء على القارئ
   .       التحذلق

                                                للمؤرخ املبتـدئ أن يعمـد إىل االقتبـاس الطويـل                كذلك ال جيوز 
                                                                واالقتباس الذي تكرر كثريا ويف اخلرب إذا مل يكن هناك يد يف االستشهاد بنص 
                                                               طويل أن يفرد له ملحقا يف آخر البحث حيث يستطيع صـاحب البحـث أن   
                                                                    يقدم النص ببضعة أسطر توضح قيمته وقبل أن يبدأ الطالب املؤرخ يف كتابته، 

                                                        خيطط املقالة أو الفصل ليعرف بدايته وايته وما سوف يقول بني             جيب عليه أن
                                                           بعد القيام ذا التخطيط يبدأ البحث يف الكتابة مسـتعينا مبـا     .                 البداية والنهاية

                                                                لديه من ملحوظات دوا يف بطاقات وكتب وجماالت علمية مما ينبغي أن يكون 
   .            دائما حتت يده

                             ىل لبحثه والـيت قـد تبـدو                                   وهذا األسلوب العلمي يف املسودة األو

                                                                وكأا ملحوظات موضوعية ومصفوفة كقوالب الطـابق، ولقـد يكتشـف    

                                                                      الكاتب أن فكرته يف أساسها كانت خاطئة وأن النتائج الـيت وصـل إليهـا    

                                                                            ال تنبع من حوادثه وهنا ينبغي عليه أن يبدأ الكتابة من جديد وهـذه العمليـة   

                                  حىت يأذن األستاذ املشـرف أن البحـث       ..                               يف املسودة األوىل والثانية والثالثة
                                                                   شكال وموضوعا أصبح مقبوال للصياغة النهائية وأنه مسـتويف كـل جوانبـه    

   .       البحثية

   )  ٦٤-  ٦٢  ،     ٢٠٠٥                             حممد عبد الظاهر الطيب وآخرون،  (

٢٤٧



 

                                                         وحيث أن كتابة البحث التارخيي عمل عقلي فكري بالدرجة ويتطلب 
                         ط بينها وينبغي أن يكتـب                                               قدرة على االبتكار والتصور وإدراك العالقات والرب

                                                                البحث بأسلوب موضوعي سليم ومتثل كتابـة البحـث اخلالصـة األخـرية     

                     وهي تسـتلزم صـياغة      .                                           اليت تتوج جمهود الباحث وتضفي عليه أمهية خاصة
                                                                    النتائج بصورة موضوعية مع اإلشارة إىل مصدر كـل فكـرة وكـل عبـارة     

                      يتها العلمية ولقد تبني                                               مقتبسة، كما تستلزم ترتيب املصادر واملراجع حسب أمه
                                                                     يف تقومي البحوث التارخيية لطالب الدراسات العليا تعرضهم خلطـأ أو أكثـر   

   :       من أمهها

                ويرجـع ذلـك     .                                             املبالغة يف التبسيط واإلخفاق يف املالحظة احلقيقيـة     -       أ

                                                              إىل أن أسباب الوقائع كثريا ما تكون متعددة ومعقدة وليسـت سـببا   
   .              واحدا أو بسيطا

                                                               بالغة أو التعميم على أساس أدلة وشـواهد غـري كافيـة واسـتناد       امل    -   ب
   .                                      االستنتاجات إىل مواقف متشاة تشاا سطحيا

                                                             اإلخفاق يف تقييم الكلمات والتعبريات يف ضوء معناه املقبول يف فتـرة      -ـ  ج
   .     مبكرة

                                                              اإلخفاق يف التمييز بني الوقائع ذات الداللة يف موقف والوقـائع غـري       -     د
   .                 اليت ال تتصل باملوقف          اهلامة أو

                                                           وهلذا ينبغي على طالب البحث  التارخيي يف التربية أن حيرص على أن 
   .                                        يتجنب هذه األخطاء وأن حيترس من الوقوع فيها

    ).   ٢٨٦  ،     ١٩٩٤              حممد منري مرسي،  (

٢٤٨



 

   :                     فوائد البحث التارخيي

             فالتاريخ وفق   .                                                  ينظر إىل التاريخ أحيانا على أنه جمرد كومة من التراب
                         والواقع أن هذه النظريـة    .                                     رية هو جمرد ماض عدمي القيمة أو الفائدة        هذه النظ

  .                                                                     خاطئة وال ينبغي أن تصرف أنظارنا أو حتول انتباهنا عن أمهية دراسة التاريخ

                                                                    ذلك ألن التاريخ ميثل أحد األبعاد الثالثة للزمن يف مفهومه اللغوي، املاضـي  
      وهكذا   .            مستقبل األمس                           فاحلاضر اليوم هو ماضي الغد و   .                 واحلاضر واملستقبل

                                                                 تتحقق الوحدة العضوية للزمن ويصبح املاضي ضروريا لفهم احلاضر وكالمهـا  
                                                                 ضروري لرسم معامل املستقبل يضاف إىل ذلك أن التاريخ ميثل ماضي اإلنسـان  
                                                                     يف كفاحه من أجل حتقيق مثله العليا أمانيه املنشودة وال غـىن لإلنسـان عـن    

                                         عيا ولذلك ينبغي عليـه أن يعـرف تارخيـه                                    دراسة ماضيه باعتباره كائنا اجتما
                                                   وإذا كان للتاريخ هذه األمهية كان لتاريخ التربية أمهية    .                      وتاريخ أعماله وأثاره

                                       ذلك أن تاريخ التربية يوقفنا على جتـارب    .                               أخرى ال تقل عنها إن مل تزد عليها
                                        ويكشف لنا عن املثل العليا للشعوب وآماهلم  .                          اإلنسانية وخرباا عرب العصور

                                                                   الكبار ويوضح لنا اختالف املمارسات التربوية واختالف أسسـها وفلسـفتها   
   .        واجتاهاا

                                                               وهكذا ميكننا أن منيز كما سبق أمهية دراسة تاريخ التربية فإىل جانـب  
                                                                     األمهية األكادميية والعلمية واحلضارية هناك أيضا األمهية النفعية اليت متثـل يف  

                                يخ ذلك أن الفرق اجلوهري الذي مييز                                   الدروس املستخلصة من دراسة هذا التار
                                                                اإلنسان عن غريه من سائر املخلوقات هو احتفاظه مباضيه وحرصه على نقـل  

                                        فالتاريخ التربوي هـو جتـارب اإلنسـانية      .                              ثقافته املتراكمة من جيل إىل آخر
                                                               وخالصة كفاحها على مر العصور يف خمتلف اتمعات مـن أجـل االرتقـاء    

    }                                     وجعلناكم شـعوبا وقبائـل لتعـارفوا    {       ل تعاىل   قا  :                    باجلنس البشري وتقدمه

٢٤٩



 

                    أن احلمقى هم الـذين   "                                            ويف عبارة مشهورة للسياسي األملاين املعروف بسمارك 
  "         اآلخـرين                                                           يقولون إم يتعلمون من جتارم وأنا أفضل أن أتعلم من جتـارب 

                                ومن األقوال املأثورة عـن املـؤرخ     .                                    فالتاريخ نفسه مهم وفيه دروس مستفادة
                                             كلما تقدمت يف السن والحظت اجتاه األمور يف عاملنـا   "                     الربيطاين تريفيان قوله 

                                                                     الراهن أكدت أن التاريخ جيب أن يكون أساس التربية اإلنسانية، وهو يعتقـد  
   .                     فة موصدة يف وجه اإلنسان                                 أنه بدون املعرفة التارخيية تظل املعر

                                                                 وميثل البعد التارخيي للتربية أمهية معرفية ومهنية ملعلمـي املسـتقبل،   
                                                                 وتزداد خربام غىن من خالل معرفتهم لتطور املمارسات التربويـة وتصـور   
                                                                 اتمعات هلا على اختالف أشكاهلا، وأيضا من خالل النماذج التربوية ملختلف 

                                     من وراء كل ذلك من دروس وجتارب مستفادة                           األمم واحلضارات، ومما يتحقق
                                                                     ميكن أن يكون هلا أثر طيب يف تعميق فهمنا للعملية التربوية، وهكـذا ميكـن   

   :                                                 بإجياز أن نلخص أمهية البحوث التارخيية يف النقاط اآلتية

                                                               تزودنا باجلذور التارخيية للنظريات واملمارسات التربوية اليت تطـورت      -       أ
   .      سريا هلا                    وانتشرت وتقدم لنا تف

                                                                    توفر للباحثني املادة العلمية الالزمة هلم إلدراك الصلة الوثيقة بني التربية     -   ب
                                                                    وبيئاا التربوية واالجتماعية بكل مكوناا والعوامل املختلفـة املـؤثرة   

   .           واملتأثرة ا

                                                                  تساعدنا نتائج البحوث التارخييـة يف التربيـة علـى تعميـق فهمنـا          -ـ  ج
   .      لراهنة                   للمشكالت التعليمية ا

                                                              تقدم لنا البدائل واحللول ملواجهة املشكالت التعليمية من خـالل مـا       -     د
   .                                                  تزودنا به من جتارب األمم األخرى والدروس املستفادة منها

٢٥٠



 

                                                            تدعيم الصياغة الكمية والصياغة الوصفية للحقائق، وهي اآلن عنصر 
          التـاريخ                                                             حيوي يف الكتابة التارخيية املعاصرة، وميكن حصر الصيغة الكمية يف

                                                                   املقياس والتعداد وهو أمر أخصائي والتقدير وهو تعداد ناقص يقـوم بـه     :   بـ
                                                                  الباحث يف جمال حمدود وأخذ العينات أو النماذج وهو تعداد نسـيب مقصـور   

   .                                   على بعض وحدات مأخوذة من ميدان البحث

                                                                  قد تتجم الصيغة الكمية يف التاريخ إىل صيغة خطية بيانيا معتمدا فيهـا  
                                                         الوسائل اإلحصائية املختلفة كما أن الصيغة الوصفية تعتمد على             الباحث على

                                                                        صيغة مكانية بيانية توضحها طريقة ما فالصياغة التارخييـة إذن هـي تركيـز    
                                                                     وتكثيف مدون للحقائق التارخيية العديدة وحماولة لوضـعها يف صـيغة عامـة    

   .     واحدة

                                                                ويف احلقيقة إن عملية الصياغة التارخييـة هـي جـزء مـن عمليـة      

                                                                         التركيب التارخيي، إذ قد تقود إىل التعليل، أو التعليل إىل الصياغة الصـحيحة،  
                                                                       وهي تركيز وتكثيف دون للحقائق التارخييـة العديـدة، وحماولـة لوضـعها     

                                                                      يف صيغة عامة واحدة، تسقط منها احلقائق املتغرية وتبقى الثابتـة واملشـتركة   
   .    منها

   :               العرض التارخيي-   ب

                                   ة كاملة متماسكة األطراف، حبيث يكـون                      وهو إخراج املوضوع وحد
                                                                  إحياء للماضي يتحسسه الباحث القارئ، وهذه اخلطوة هامة وعسرية، ويتـبني  

                                             أوهلما اتباع الباحث خمططـا واضـحا وثانيهمـا       :                       يف العرض أمران رئيسيان
   .                                                       استخدام الباحث أسلوبا كتابيا مالئما والعمليتان متكاملتان

                         كتابة تقرير البحث يف خمتلف                                سوف نتحدث يف موضع آخر عن كيفية
٢٥١



 

                                                                       مناهج البحث العلمي، مما يعفينا هنا من التفصيل يف ذلك، وتكفـي اإلشـارة   

   :                                         إىل أن البحث العلمي يشمل يف صورته التقليدية

                                                           املقدمة، املنت، النتائج، اهلوامش، حبيث يشمل مشكلة البحث الفرضية 
                       لـيت تفرعـت عنـها،                                                    األساسية اليت قام عليها البحث والفرضيات الثانوية ا

                                                                     مث طرائق الباحث يف النقد والبحث والنتائج اليت توصل إليها، وأخريا قائمـة  
   .                                                  مبراجع البحث واملالحق والفهرسة األجبدية والفهرسة العامة

                                                            يعرف الباحث حقائقه مبوجب الصيغة اليت توصـل إليهـا مترابطـة    
              على التعليـل                                                         ومتماسكة وشارحة وموضحة الواقع التارخيي املاضي، مع تأكيد

                                                                 ومناقشة رصينة لآلراء، ودعم باألدلة والشواهد وقد ال يستدل الباحث مبعىن 
                                                                  مضمون الوثيقة فحسب، وإمنا يقتبس من النص فقرة أو فقرات وقـد يتضـح   
                                                                   للباحث أثناء عرضه التارخيي أن هناك نواقص وثغرات يف حبثه البد أن سـتوىف  

                            تعديل نتائجه بل وتغيري توضيح                                      فيلجأ إىل حبث تلك النواقص، وقد يضطر إىل 
   .            الفصول نفسها

                                                      نشري خباصة إىل أسلوب عرض البحث التـارخيي، إذ أن األسـلوب   
                                                                  األديب الصرف غري مستساغ أبدا يف الكتابة التارخيية، ألنه قد حيرف احلقـائق  
                                                                        عن مسارها الدقيق، مبا يطرحه من ألفاظ عامة، أو حاملة لصـفة املبالغـة، أو   

                                                        ال فالكتابة التارخيية فن ال ميتلك ناصيته مجيع املؤرخني، إـا                 منجرفة وراء اخلي
                                                                     كتابة بعيدة عن اإلطناب اململ واالختصار املخل، بعيـدة عـن املبالغـات أو    
                                                              التعصبات أو إخالل باملوضوعية، تظهر من خالهلا شخصية الباحث الذي جيب 

   .                                أن جيلو قصة اإلنسانية بوضوح وأمانة

   :                هج البحث التارخيي       تقومي من   :              املبحث السادس

٢٥٢



 

                                                          دار نقاش حد وجدل بـني املـؤرخني والعلمـاء حـول موضـوع      

                                        وأيضا بني بعض املناطقة والفالسفة يف القـرن    )                           املنهج العلمي للبحث التارخيي (
                                                         وما زال مستمر حىت اآلن، لقد دار حول طبيعة املادة التارخييـة    )           التاسع عشر (

                               والثابتة ونعرض فيما يلي وجهـيت                                        وطرائق الوصول إىل احلقيقة العلمية اردة 
   :     النظر

                                                                  لقد أنكر كثري من العلماء الطبيعيني واملناطقة على املعرفـة التارخييـة       -     ١
                                           وصحة حقائقها وثبوا، حبجة عدم إمكان إخضاعها   )        الوضعية (        علميتها 

                                                              لطرائق العلم الوصفي احلديث، املعتمد على املالحظة املباشرة والتجربة 
   .          وحتميتها                واستنباط القوانني

                                                           ال ميكن مالحظة مجيع أحدات التاريخ املعاصـر، برتاهـة واسـتيعاب        -     ٢
                                                         وجترد، فهي حتدث مرة واحدة يف زماا ومكاا، وقد جتـرى بشـكل   
                                                         مفاجئ ويف ساحات متعددة، مما يصعب معه اإلحاطة ـا باملالحظـة   

   .                                                     املباشرة وهلذا فمن األحرى أن يصعب اإلحاطة باألحداث اليت مضت

                                                               التاريخ ال يعيد نفسه متاما، وعنصر الصـدفة قـد يـربز أي حماولـة         -     ٣
                                                             الستشفاف املستقبل والتنبؤ باحلدث قبل وقوعه، هلذا يقول  البعض، إن 

   إن   :                  وآخـرون يقولـون     .                                     التاريخ جمموعة أقاصيص كاذبة أو صادقة
                                                            التاريخ نوع ممتع من األدب، وقد أكد رجال األدب أن التاريخ فن من 

                                                        وليس علما من العلوم، ويرى آخرون أن التاريخ أخطر إنتـاج          الفنون
   .                  صنعته كيمياء الفكر

                                                             إن مصدر الباحث التارخيي يف املعرفة ال يعتمد على املالحظة املباشـرة      -     ٤
    ،                              اآلثار والسـجالت أو األشـخاص    :                         ومصادره غري مباشرة من مثل

٢٥٣



 

             زمنية عليها،                                                   وقد شك يف قدرم على االحتفاظ باحلقيقة بعد مرور فترة
                                                            كما أن الباحث التارخيي ال يستطيع أن يصل إىل كل احلقائق املتصـلة  
                                                            مبشكلة حبثه، قد ال يستطيع الكشف عن كـل األدلـة واختبارهـا،    

   .                                                هلذا فإن املعرفة اليت يتوصل إليها جزئية وليست كاملة

                                                                 على الرغم من أن غرض العلم هو التنبـؤ فـإن الباحـث التـارخيي         -     ٥

                                                      طيع دائما أن يعمم على أساس األحداث السـابقة، ألن هـذه        ال يست
                                                           األحداث كانت غالبا غري خمططة، أو أا مل تتطور كما هو خمطط هلـا،  
                                                               فهناك عوامل أخرى ال ميكن التحكم فيها، كمـا أن تـأثريا واحـدا    

                                                            أو لعدد من األشخاص كان حامسا، وعلى ذلك فإن النمـوذج نفسـه   

   .     يتكرر                        مبا يشمل من عوامل سوف ال

                                                        يعاين املنهج التارخيي كأسلوب علمي من تعرض بعض األحداث للتلف     -     ٦
                                                              أو التزوير مما حيد من عطاء املعرفة الكاملة حول خمتلف جوانب احلياة، 

   .                                   وظاهراا يف املاضي وجيعلها معرفة جزئية

                                                              يصعب تطبيق املنهجية العلمية لتغيري األحداث التارخيية باإلضـافة إىل      -     ٧
                                                      وبة إخضاع احلدث التارخيي لتجربة، وما يالحظ صـعوبة وضـع     صع

                                                           فرضيات مبنية على أسس نظرية قوية لألحداث التارخيية، ألن عالقـة  
                                                           السبب بالنتيجة يف حتديد مسار األحداث التارخيية، ال ميكن تطورهـا  

   .                                                     بشكل دقيق لتعدد األسباب عن اإلملام الكايف باملادة التارخيية

                                              رها األولية أو الثانوية مما يوجد صـعوبات لـدى           ومن مصاد                    
                                                             التحقق من الفرضيات وعليه من الصعوبة مبكان الوصـول إىل نتـائج   

   .                         ميكن تعميمها حسب هذا املنهج

٢٥٤



 

                                                         ويشار إىل مالحظة وهي أن البحث التارخيي ال خيضع للتجريب، كمـا      -     ٨
  ف                                                            أنه يصعب الوصول إىل نتائج تصلح للتعميم، لصعوبة تكرار الظـرو 

                                                             اليت وجدت فيها الظاهرة املدروسة، هلذا كانت احلقـائق الـيت يـتم    
                                                             التوصل إليها من خالل املنهج التارخيي غري دقيقـة مبعـايري البحـث    
                                                           العلمي، يرى آخرون أن كل ما ذكر ال حيول دون االعتماد على املنهج 
                                                            التارخيي منهجا علميا لتوافر معظم مقوماته كمنهج إلجراء حبث علمي 

   :          خالل ما يلي         وذلك من

                                                       أن البحث التارخيي يعتمد املنهج العلمي يف البحث، فالباحـث      -     ١
                                                         يبدأ بالشعور باملشكلة وحتديدها، ووضع الفـروض املناسـبة،   

                                                        ومجع املعلومات والبيانات الختيار الفروض والوصول إىل النتائج 
                                                         والتعميمات، كما أن رجوع الباحث إىل األدلة غـري املباشـرة   

                                        جوعه إىل السجالت واآلثار واألشـخاص الـذين           من خالل ر
                                                     عاشوا األحداث أو كتبوا عنها ال يعترب نقطة ضعف يف البحـث  
                                                             التارخيي، إذ أخضع الباحث معلوماته وبياناته للنقـد والتحليـل   

   .        والتمحيص

                                                         إن التجريب هو جوهر الطريقة العلميـة، والفـاحص الناقـد        -     ٢
                     ية، كذا مسألة الفروض                                    للمصادر هو التجريب يف الطريقة التارخي

                                        ونؤكد بأن أكرب نتائج البحث فائدة وداللـة   (                  والنظرية والتعميم 
                                                         تكون يف التعميمات واملبادئ املستمدة من البيانات واملعلومـات  

                         من هذه الناحية قد أدى إىل   )        الوثائق (                        احلقيقية، والبحث التارخيي 
   رة                                                    تعميمات وفروض كثرية، والباحثون يف العلوم اإلنسانية بصو

                                                  عامة يدركون ويالحظون الفروض أو التفسـريات لألحـداث   
٢٥٥



 

                                                          التارخيية خالل فترة معينة خباصة فيما يتعلق بالتعرف على كيفية 
                                                  وسبب وقوع هذه األحداث، ومن الواضح أن كل واحدة مـن  
                                                    التفسريات متثل تعميمات موضوعة حبـرص وعنايـة معتمـدة    

                أي أن اسـتخدام    .                                         البيانات احلقيقية املستمدة من حتليل الوثائق
                             يتضمن أكثر مـن جمـرد جتميـع      )        التارخيي (                األسلوب الوثائقي 

    ).      احلقائق

                                                إن الباحث التارخيي خيضع دليله بشدة للتحليل النقدي                                   
                                                          للتعرف على أصالته وصدقه، وعندما يقرأ نتائجه فإنه يسـتخدم  
                                                         قواعد االحتماالت املتشاة لتلـك الـيت يسـتخدمها علمـاء     

   .    بيعة   الط

                                                        إذا كان العامل الطبيعي ال يستطيع التحكم يف املتغريات بصـورة      -     ٣
                                                         مباشرة فإن هذا العيب ليس قاصرا على املنهج التارخيي، بل مييز 
                                                      البحوث السلوكية كلها خباصة تلك الـيت ال تسـتخدم فيهـا    
                                                       البحوث املعملية، من مثل علم االجتماع السياسـي والعلـوم   

   .            قتصادي وغريها                   االجتماعية األخرى واال

                                                                ولعل العوامل اليت حتد من فاعلية املنهج التارخيي هو أنه غـري مباشـر   
                                                                     وبالتايل فإن مصادر املعرفة للنقد اخلارجي والداخلي، يتصـل األول بأصـالة   
                                                                          الوثيقة ويتعلق الثاين مبعناها ودرجة اتصاهلا باحلقيقة مما أشرنا إليـه يف موضـع   

   .   آخر

                                            زئية أكثر منها كلية، ولكن هذا ال مينع من أننا                        املعرفة التارخيية معرفة ج
                                                                        نتبع فيها كل الطرائق العلمية، ونتخذ فيهـا كـل االحتياطـات املوضـعية     

٢٥٦



 

                                                                         وما دامت طبيعة احلادثة  التارخيية خمتلفة عن طبيعة احلادثة الطبيعية فال نستطيع 
      حلادثة                                                               أن نطالب الباحث املؤرخ بقوانني تشبه قوانني الطبيعة، إن األسباب يف ا

                                                                    التارخيية أكثر عددا وأشد تعقيدا ولذلك ففروضـه أكثـر وأشـد غموضـا     
   .                          وتعميماته أقل دقة وموضوعية

                                                             ويبقى املنهج التارخيي علميا وضروريا لدراسة نوع من احلوادث ومـا  
                                                                   دام الباحث يبحث عن احلقيقة فالبد من أن يتبع املنهج التـارخيي يف سـبيل   

   .                         الوصول إىل احلقائق التارخيية

   )   ٢٦٧-   ٢٦٠  ،     ٢٠٠٠                  رجاء وحيد دويدري،  (

   :        اخلالصـة

                                                               البحث التارخيي هو الطريقة املنظمة اليت يتم مبوجبـها مجـع وتقيـيم    
                                                                  البيانات ذات الصلة باألحداث السابقة وذلك مـن أجـل اختبـار صـحة     
                                                                 الفرضيات اليت ختص أسباب هذه األحداث وتأثرياا وأمناطها والذي يفيـد يف  

                                              والتنبؤ باألحداث املستقبلية ولذلك تنحصر غايـات                    وصف األحداث احلالية 
   .                                       الدراسات التارخيية يف عملييت الوصف والتنبؤ

                                                           والباحث التارخيي حمصور يف البيانات املتوفرة لديه عـن األحـداث   
                                                                      السابقة ألنه ال يقدر على توليد أي منها، ولذلك فإنه مـن األفضـل لـه أن    

   .    يدرس

    ).   ١٤٩-   ١٤٦  ،     ١٩٩٢               عبد الرمحن عدس،  (

٢٥٧



 

   :     تعقيب

                                                            أن أي منهج عملي لكي يؤدي مثاره البد له من توافر الصدق واألمانة 
   .                 العلمية يف التنفيذ

                                                          وكثريا ما خيصص الباحث يف البحوث والدراسات التربوية فصال معينا 
                                                                للدراسات واالجتاهات السابقة اليت أجريت يف فترات ماضية، ذلك ألن معرفة 

               إذ تزوده هـذه    .                    أمهية بالنسبة للباحث                                    هذه البحوث ونتائجها السابقة أمر له
                                                                     الدراسات ببيانات ونتائج معينة وأفكار واجتاهات أو ممارسات معينة يف املاضي 

   .                                      تتصل أو ترتبط مبوضوعات حبوثهم يف هذا اال

                                                         ومن كل ما تقدم ميكننا أن خنلص إىل أن منهج البحث التارخيي يصف 
                        شكالت اإلنسانية وبـالقوى                                         ويسجل ما وقع يف املاضي من أحداث تتعلق بامل

                                                             االجتماعية اليت شكلت احلاضر، وال يقف عند هذا احلد فحسب بل هو يدرس 
                                                                  هذه األحداث وحيللها ويفسرها وينتقدها على أسس منهجية علمية دقيقة متكن 
                                                                  الباحثني من وضع مبادئ وقوانني متعلقة بالسلوك اإلنساين لألفراد واجلماعات 

   .   وية                       والنظم االجتماعية والترب

  

  

  

  

 

٢٥٨



 

  منهج البحث الوصفي: خامسا 

   :   ةـ      املقدم

                                        الطريقة اليت يتخـذها الفـرد أو املنـهج      Curriculum          يعين املنهج 
Course  الذي جيربه ليسرع به إىل حتقيق هدف معني                                  .   

  .                                                         مما ال شك فيه أن التقدم العلمي وهو مسة من مسات العصر احلـديث 

                                للعلماء وللباحثني بكيفية تصـميم                                        إمنا يرجع قبل كل شيء إىل املعرفة الواعية 
                                                                     البحث العلمي وأهم إجراءاته ومناهجه الدقيقة، األمر الذي جنبهم كثري مـن  

   .                                                              اخلطوات املتعثرة اليت قد تقود إىل نتائج وقوانني مضللة أو مشكوك فيها

                                                           من الضروري أن يتوافر لدى الباحث وصف دقيق ملا يقوم بدراسـته  
   .                                 شكالت اليت اقتضت دراسة هذه الظاهرات                          من ظاهرات قبل أن ميضي حلل امل

                                                          فلن يستطيع باحث مثال أن حيل مشكلة تتصل بالتعليم سواء كانـت  
                                                                        هذه املشكلة تتصل باملدرسة أو التلميذ أو الطريقـة أو احملتـوى أو بـاإلدارة    
                                                                      املدرسية أو بالتخطيط التعليمي بصفة عامة ما مل يتوافر لديه أوصـاف هلـذه   

   .       الظاهرة

                                              الوصفي بوصف ما هو كائن وتفسـريه، وهـو يهـتم                ويقوم البحث 
                                                                    بتحديد الظروف والعالقات اليت توجد بني الوقائع كما يهتم أيضـا بتحديـد   
                                                                   املمارسات الشائعة أو السائدة والتعرف على املعتقدات واالجتاهات عند كـل  

   .                                            من األفراد واجلماعات، وطرائقها يف النمو والتطور

   :                           وقد قامت الباحثة بتناول اآليت

٢٥٩



 

     :              املنهج الوصفي

                                                              يعين املنهج املتبع لدراسة وإيضاح خصائص الظاهرة أو حالة معينة كما 
                                                                   هي كائنة يف الواقع وتفسريها وحتديد عالقاا يف إطار خواطرهـا واملـتغريات   
                                                                     احمليطة ا، باإلحداثيات اليت تقود إىل تعميمات متباينة، وال يشترط هذا املنهج 

   .                     ليل عالقات سببية عللية                       وضع فروض وإجراء جتارب وحت

                                                               الواقع أن التقدم الذي حققه البحث الوصفي راجع إىل الطبيعة املميزة 
                                                                    للظواهر االجتماعية فهي ختتلف عن الظواهر الطبيعية، إذ تستعصي الظـواهر  
                                                                     االجتماعية على الضبط والقياس وتقاوم إمكانية التحكم فيها مقاومة تعرب عن 

                                             ن االجتماعي وقدرته على تعديل وتغيري سلوكه وفقا                          اإلرادة اليت يتميز ا الكائ
   .          هلذه اإلرادة

     :                   نشأة املنهج الوصفي

   :                                                    ارتبطت نشأة  املنهج الوصفي بثالث نشاطات حبثية أساسية هي

   .                           حركة املسح االجتماعي يف إجنلترا    -     ١

   .                                         املنهج املوتوجرايف عند فريدريك لوبالي يف فرنسا    -     ٢

   .                                          نزبولوجية يف كل من بريطانيا والواليات املتحدة                نشأة الدراسات األ    -     ٣

   :                                                ويستهدف الوصف يف هذه املرحلة حتقيق عدد من األهداف هي

   .                                                       مجع املعلومات الدقيقة من مجاعة أو جمتمع أو ظاهرة من الظواهر    -     ١

   .                                 صياغة عدد من التعليمات أو النتائج    -     ٢

   .                                        وضع جمموعة من التوصيات أو القضايا العملية    -     ٣

٢٦٠



 

                                                              والفكرة األساسية اليت تقوم عليها الطريقة الوصفية هي أن املشـكلة  
                                                                  اليت واجهت الدراسة العملية للظواهر االجتماعية هي عدم وجود منهج علمي 
                                                                 حقيقي يصلح لتحليل هذه الظواهر، ومن مث كان املطلب األول لتطبيق املنهج 

           الجتماعيـة                                        هو حتديد طائفة بسـيطة مـن الظـواهر ا     )          املونوجرايف (       الوصفي 
                                                              كموضوع للبحث، وتعد هذه الظواهر بالنسبة للموضوع املدروس هي أبسط 

   .               وحدة يتألف منها

     :     صفي              أمهية املنهج الو

       من كون   -                       خاصة يف العلوم االجتماعية-     أمهيته                    ويستمد املنهج الوصفي 
                                                                     استمرارية وتسارع تغري الظواهر حمل البحث، والعمق فيها أما سـرعة تبـدل   

                                                   ال ميكن أن يقود إىل قواعد أو قوانني ونظريات علمية تتصف               التغريات، حبيث
                                                                   حىت الثبات النسيب، جبانب صعوبة القياس الكمي وبدقة للظواهر االجتماعيـة  
                                                                لتضمنها سلوكيات معنوية ونفسية يستحيل قياسـها، ومـن مث فاألصـوب    
                                                                   الوصول للعموميات أو اجتاهات عامة، وهذا يرسخ أمهية اتباع املنهج الوصفي 

                                                                   ند حبث الظواهر االجتماعية ومنها االقتصادية، بعيدا عـن إجـراء جتـارب     ع
   .  إخل   ...                           واختيار الفروض ومدى مالءمتها  .          ومطابقتها

                                                             يرسخ األمهية السابقة للمنهج الوصفي بإتاحة معلومات وحقائق علمية 
                                                                      دقيقة عن واقع الظاهرة وتطورها، يف إطار نتائج املسوحات امليدانية ودالالـا  

                                                                 ية والرقمية، آخذة يف االعتبار إحداثيات التطور عـرب أبعـاد زمنيـة          اإلحصائ
                                                                      طويلة، تسمح بالتعمق يف دراسـة الظـاهرة ومتغرياـا ومعـدالت تبـدهلا      

   .       وتطورها

   :                                  للبحوث الوصفية عدة جوانب أساسية هي

٢٦١



 

                                                                 تقوم على جتميع البيانات واملعلومات واآلراء واحلقائق اليت تعمـل علـى       -
                                              املشكلة حمل الدراسة توصيفا شامال يتضمن العوامـل                    توصيف الظاهرة أو

   .                                واملتغريات املؤثرة فيها واملتأثرة ا

                                                               حبيث أن تتم وفق خطة حبثية موضوعة وحمددة يراعى فيها سـالمة املنـهج       -
                                                               املستخدم وأدوات مجع البيانات وحتليل املعلومات لضمان أكرب قـدر مـن   

   .                      الثقة والصدق واملوضوعية

                                                       حث الوصفي الظواهر، أو املفردات، أو كالمها معـا يف تـرابط             يتناول الب    -
                                                                 تناسيب وفقا للهدف البحث والغرض منه والنتائج املطلوب التوصل إليها يف 

   .                                ظل اعتبارات الوقت واجلهد والتكلفة

                                    يسهل فهم طبيعة البحوث الوصـفية إذا     ..                         عرض عام للدراسات الوصفية    -
                             ن خطـوات البحـث املختلفـة،                                    حصل الفرد أوال على بعض املعلومات م

                                                                      والطرق املتباينة املستخدمة يف مجع البيانات والتعبري عنها، واألنواع العامـة  
   .                             اليت ميكن أن تصنف حتتها الدراسات

     :                         البحث الوصفي وحل املشكالت

                                                          عند حل مشكلة أو جتديد خطة عمل حيتاج الفرد إىل أنواع عديدة من 
   .      الوصفي                                 البيانات اليت مجعها عن طريق املنهج

   :                                 وتنقسم هذه البيانات إىل ثالثة أنواع

                                                               النوع األول منها يقوم على الظروف احلاضرة أين توجد ومن أين نبدأ؟    -     ١

                                                                 النوع الثاين يتضمن من البيانات ما قد حيتاج إليه، وحيدد االجتاه الـذي      -     ٢
   .     نتخذه

٢٦٢



 

ـ       -     ٣    دف                                                          وأما النوع الثالث يتضمن بيانات عن طريـق الوصـول إىل اهل
                                                             والتحليل الذي يقوم به الباحث وخربات اآلخـرين الـذين واجهـوا    
                                                            مواقف مماثلة، واالستفادة من آراء اخلرباء عن أفضل الطرق اليت توصل 

   .     للهدف

                                                           وبعض الدراسات الوصفية تؤكد جانبا واحدا من اجلوانب اليت ترتبط 
           انب، وقـد                                                             ا هذه األنواع الثالثة من البيانات، بينما تم أخرى بأكثر من ج

   .                                      تشتمل بعض الدراسات على هذه اجلوانب كلها

   :                               األسس املنهجية للدراسات الوصفية

  Abstraction   :           التجريد    -     ١

                   عينة كجزء من عملية   "   كل "                                     وهي عملية عزل وانتقاء مظاهر معينة من 
   .                           تقوميية أو توصيلية إىل اآلخرين

          قيمتـه                                                      وعلى الرغم من أن التجريد مسة أساسـية ألي حبـث إال أن  

   :                                     يف البحوث االجتماعية واجهت عدة اعتراضات

                                                                 أن املواقف االجتماعية أكثر تعقيدا من املواقف الفيزيائية حبيث يتعـذر      -     ١
   .            التجريد فيها

                                وأن وصفها يؤدي إىل إغفـال هـذه     :                            أن كل واقعة اجتماعية متغرية     -     ٢
   .            اخلاصية اهلامة

                        عتبارها منفصلة عن بعـض                                   وصف موقف ما معناه تسجيل خصائصه با    -     ٣
   .                                      وهذا تشويه للحقيقة ألن هذه اخلصائص متصلة

٢٦٣



 

                                                             أن التجريد يقترب من ظاهرة األشياء وليس من باطنها، ولكن احلقيقة     -     ٤
                                                           أن ما جيري داخل اإلنسان ميكن الوصول إليه عـن طريـق السـلوك    

   .      الظاهر

  Generalization   :           التعميم    - ب

                           ل مميز أمكن استخالص حكـم أو                               إذا صنفت الوقائع على أساس عام
                                                                       أحكام تصدق على فئة معينة منها، واحلكم املتعلق بفئة يطلق عليه لفظ تعمـيم  
                                                                 وقد يكون احلكم شامال فيبدأ بكلمة كل أو مجيع أو ال يوجد، وقـد يكـون   

   .                       جزئيا فيبدأ بعض أو معظم

                                                                ووظيفة التعميم األساسية أنه يسد ثغرة بني ما استقر أناه من وقـائع  
   .                       ية وما مل يشمله االستقراء    سلوك

     :                        أنواع الدراسات الوصفية

   :                                      تنقسم الدراسات الوصفية إىل ثالث أنواع هي

   :                 الدراسات املسحية    -     ١

                                                        الدراسات املسحية دراسة شاملة مستعرضة لعدد كبري من احلـاالت  
                                                                 نسبيا يف وقت معني، ويسفر هذا النوع مـن الدراسـات مـن إحصـائيات     

   :                          وجدير بنا أن منيز مصطلحني مها  .         الت معينة                   استخلصت وجردت من حا

  asample survey            ومسح العينة   survey     املسح 

   :                                             وفيما يلي نعرض لثالثة أنواع من الدراسات املسحية

٢٦٤



 

   :             املسح املدرسي    -       أ

                                                        ميكن أن تصف الدراسات املسحية املدرسية وفقا ملدى اهلـدف مـن   
   .                دودة، ومسح املباين                                           الدراسة دراسات مسحية شاملة، ودراسات مسحية حم

   :                             الدراسات املسحية للرأي العام  -   ب

                                                         قد جند يف بعض الثقافات مجاعات منظمة هلا اهتمامات خاصة ويعربون 
   .                                   عن آراء متنوعة بصدد املوضوعات اجلدلية

                                                             ولذلك فمن املهم أن تتوصل إىل معرفة هذه اآلراء والواقع أن هنـاك  
                          أي العام يف موضوع عام معني،                                     مشكالت تواجه من يرغب يف التحقيق من الر

                                                                           كمدة التعليم العام، أو جمانية التعليم اجلامعي ومن أمهها مشكلة اختيار العينـة  
   .              ومشكلة املقابلة

   :               املسح االجتماعي    -ـ  ج

                                                          هو أحد الطرق الوصفية يف علم االجتماع حيـث جنـد عـادة مـا     
                             فهو يسـتهدف دراسـة مشـكلة      .                               يستخدمه الباحث بقصد إصالح اتمع

                                                                     جتماعية راهنة، أو مجع بيانات معينة عن سكان منطقة جغرافية معينة بقصـد   ا
   .                                  تشخيصها، واختاذ إجراءات معينة بشأا

     مـن    "          جون هوارد "                                           ولقد ظهر هذا املنهج ألول مرة يف إجنلترا على يد 
                    والذي اهتم بدراسـة    )  م    ١٧٩٠-    ١٧٧٦ (                         رواد حركة اإلصالح االجتماعي 
                                    صالحها، مث انتقل هذا األسلوب من املناهج                            حالة السجون واملسجونني بقصد إ

                                                                  إىل أمريكا مع تراث هربرت سبنسر، مث انتقل إىل فرنسا على يـد فردريـك   
   .                                    حيث اعترب صورة خاصة من االستعالم اجلماعي  )  م    ١٨٨٢-    ١٨٠٦ (     ليالي 

٢٦٥



 

                                                          وبوجه عام فإن منهج املسح االجتماعي يأخذ بـالطرق واالجتاهـات   
                                         اهتمامه إىل احليـاة االجتماعيـة والرخـاء                                     العلمية واملنهجية، سيما أنه يوجه

    .       اإلنساين

                                                             ولقد تناولت الدراسات املسحية االجتماعية املبكرة عادة بيئات حملية 
   .                                            كاملة تتفاوت يف حجمها من حي إىل مدينة إىل حمافظة

                                                          وقد اجتهت الدراسات املسحية فيما بعد إىل تقومي جانب معـني مـن   
                                            أو التعليم أو اإلسـكان أو التـرويح أو كـم                                  احلياة يف البيئة احمللية، كالصحة

   .                    ونوعية العمالة وغريها

   :                               ظرية يف الدراسات املسحية للسلوك       دور الن

                                                                ينبغي أن تستند عملية مجع البيانات على نظرية معينـة عـن طبيعـة    
                                           وهذه ليست مسألة سهلة فهـي تتطلـب معرفـة      .                    الظاهرة موضوع البحث

   .                             إىل إجابات سليمة من أسئلة هامة                                   مستفيضة وغزيرة جدا إذا أريد التوصل 

                                                          ومن األمثلة الكالسيكية للمسح السلوكي الذي يقوم على مفـاهيم  
                                                                حسن تطورها، وتتطلب قدرا كبريا من البيانات واملعارف دراسة كرتي األوىل 

   .                       للسلوك اجلنسي عند الذكور

   :                         دراسات العالقات املتبادلة    -     ٢

   :                            تتناول هذه الدراسات فيما يلي

    The case study   :             دراسة احلالة    -       أ

                                                                ظهر التطبيق املبكر لدراسة احلالة يف الكتابات الوصفية اليت تركها لنا 
                              ومن الباحثني من يرى أن دراسـة    .                                  املؤرخون القدامى عن الشخصيات واألمم
٢٦٦



 

                                                                 احلالة استخدمت يف البداية لعرض املبادئ واألفكار ولكي توضع بعد موضـع  
   .                التحقيق واالختبار

   :                          الدراسات السببية املقارنة    -   ب

                                                          هناك نوع آخر من البحوث الوصفية حياول أن يتوصل إىل إجابات من 
                               فيبحث عن العوامل الـيت تـرتبط     .                               مشكالت خالل حتليل العالقات العلمية

                                                                بوقائع وظروف أو أمنط سلوك معينة، وذلك ألن الباحث جيد أنه مـن غـري   
   .                       القانع والتحكم يف وقوعها                                    العملي يف كثري من احلاالت أن يعيد ترتيب 

   :                      دراسات النمو والتطور    -     ٣

                                                            تم دراسات النمو بالتغيريات اليت حتدث كوظيفة للزمن، وهذا النوع 
                                                                      من الدراسات له نتائج بعيدة املدى يف احلقل التربوي، ولذا ينبغـي أن حيتـل   

   .                     مكانة عظيمة يف املستقبل

   :                                      ومن اخلطوات املتبعة يف الدراسات الوصفية

                                                           يرى فان دالني أن الباحثون يف الدراسات الوصفية ال يقدمون جمـرد  
       ولكـن    .                                                        بيانات واعتقادات خاصة تستند على مالحظات عرضية أو سـطحية 

   :                                              كما هو احلال يف أي حبث من البحوث فإم يقومون باآليت

   .      أملشكلي          فحص املوقف     -     ١

   .                         حتديد املشكلة وتقرير الفروض    -     ٢

                                                ضات أو املسـلمات الـيت تسـتند عليهـا فروضـهم                  تدوين االفترا    -     ٣
   .         وإجراءام

   .                                   اختيار املفحوصني املناسبني ومصادر املواد    -     ٤

٢٦٧



 

   .                                         اختيار أو إعداد الطرق الفنية جلمع البيانات    -     ٥

                                                              إعداد فئات لتصنيف البيانات غري الغامضة واملالئمة هلـدف الدراسـة       -     ٦
   .   فات                                   وقادرة على استخراج املشاات أو االختال

   .                               التحقق من صدق أدوات مجع البيانات    -     ٧

   .                                                         القيام مبالحظات موضوعية منتقاة بطريقة منظمة ومميزة بشكل دقيق    -     ٨

                                                        وصف النتائج وحتليلها وتفسريها يف عبارات حمددة واضحة ويسـعى      -     ٩
   .                             الباحثون إىل أكثر من جمرد الوصف

                راسة الوصفية أم                                            ويرى عبد الباسط حسن يف معرض تناوله ملراحل الد
                                                                 هذا النوع من الدراسات يتطلب االقتصاد يف اجلهد الذي يبذله يف البحث مع 
                                                                 احلصول على أكرب قدر ممكن من املعلومات، والتقليل من احتمال التحيـز يف  
                                                                وصف عناصر املوقف أو الظاهرة موضوع الدراسة وينبغي على الباحـث أن  

   .                            للبحث تصميما منوذجيا أو علميا                                         يضع هذين االعتبارين نصب عينيه عند تصميمه

     :                     تقومي البحوث الوصفية

                                                              البحوث الوصفية أمر ال غىن عنه يف العلوم السلوكية كعلوم التربيـة  
                                                                واالجتماع ألا يف هذا اال حتقق هدفني أساسيني أوهلما تزويد العـاملني يف  

         الـراهن                                                              ااالت االجتماعية والتربوية والنفسية مبعلومات حقيقية عن الوضع
                                                                    للظاهرات املنوعة اليت يتأثرون ا يف عماهم ومثل هذه املعلومات ذات قيمـة  
                                                                      عملية قد تؤيد ممارسات قائمة، أو ترشد إىل سبل تغيريها حنو ما ينبغي أن تكون 

                                       أما اهلدف الثاين هو إضافة مزيد من احلقائق    .                             عليه، وهذا هو اهلدف التطبيقي
                                           فة مما يساعد على فهـم الظـواهر، والتنبـؤ                                والتعميمات إىل رصيدنا من املعر

   .                                                  حبدوثها على حنو أكثر دقة، وهذا هو اهلدف العلمي النظري

٢٦٨



 

                                                              ومن املعروف أن كثريا من الظاهرات النفسية والتربوية واالجتماعيـة  
                                                                 ال ميكن إخضاعها للتجريب العملي ومن هنا جتيء أمهية الدراسات الوصـفية  

   .                    تاجر واألندية والبيوت                            اليت جترى يف املصانع واملدارس وامل

   :                                   حدود ونواحي قصور الدراسات الوصفية

   :                     وتتلخص هذه فيما يلي

                                                        صعوبة قياس بعض اخلصائص اليت م البـاحثني يف جمـال السـلوك        -     ١
                                                          اإلنساين مثل قياس الروح املعنوي، والدوافع ومسات الشخصية، بـل  

   .           وصعوبة عزهلا

                            دارسوا السـلوك اإلنسـاين إىل           مل يتوصل   .                    صعوبة حتديد املصطلحات    -     ٢
   .                                              مصطلحات حمددة تلقى القبول وجتد االتفاق بينهم مجيعا

                                                          صعوبة فرض الفروض يف البحوث الوصفية، والبحث العلمـي اجليـد       -     ٣
   .                  يبدأ عادة بفرض معني

                                                            صعوبة القياس الدقيق والتجريب كثريا ما جترى الدراسات الوصفية يف     -     ٤
                                  راسة ويف القرى واملـدن، يف املصـانع                           مواقف طبيعية يف حجرات الد

   .       واألندية

                                                يبدأ العلم بأوصاف يف احلقائق النوعية، وميضـي مـن     :                التعميم والتنبؤ    -     ٥
                                                           ذلك إىل استخالص التعميمات والربط بني املتغريات وحماولـة تقليـل   

   .                            حدوث وقائع معينة بشكل أو أخر

           السـلوكية                                                     والوصول إىل التعليمات والقوانني العلمية عن الظاهرات
       التحكم -                                                          عن اختالفها ميكن الباحث من التنبؤ بسلوك هذه الظاهرات وبالتايل

   .    فيها

٢٦٩



 

                                                        غري أن البحوث الوصفية حمدودة يف هذا اال ولذلك فإا تستهدف 
   .                                      حل مشكالت معاصرة يف مكان معني وزمان بعينه

   :                  ـة البحث التربوي   بني

ـ              تغرية بـتغري                                                البحث العلمي له شروط وضوابط وآليات مستقرة وم
                                                                   الظاهرة موضوع الدراسة وإذا كنا نتحدث هنا عن البحث العلمي فإن آليات 
                                                                       هذا البحث تتغري يف العلوم املختلفة، كما أن تاريخ العلـم وتقـدم املعرفـة    

                                               اإلنسانية أدى إىل تغري وتطور تقنيات البحث العلمي
.   

   حث                                                      فالبحث العلمي مثال يف القرن التاسع عشر ال شك خمتلف عن الب
                                                                   العلمي اآلن، سواء كـان ذلـك يف األهـداف أو الوسـائل أو اآلليـات      

                                                                    ألن العلم واملعرفة متغرية بتغري التقدم يف جانب التنظري وجانب البحث العلمي 
   .    نفسه

   :                    الجتماعية والطبيعية                      طبيعة البحث يف العلوم ا  :      أوال

                                                                يغلب على البحث العلمي يف جمال العلوم الطبيعية إمكانيـة التفسـري  
                                                                     والضبط والتنبؤ، حيث يصل التنبؤ فيها إىل درجة التأكد، ولذلك ألن طبيعـة  
                                                                       تلك العلوم هي الثبات واالستقرار، فالظواهر الطبيعية واحدة وثابتة يف أرجاء 
                                                                        املعمورة، أما البحث يف العلوم االجتماعية واإلنسانية فإنه يرتبط بظاهرة متغرية 

                                بحث ينصـب بالدرجـة األوىل علـى                                     بتغري طبيعتها وغري مستقرة ألن هذا ال
                                                                  اإلنسان وحياته وسلوكه وأمناط تفكريه، وكل تلك أمور يف حالة تغري مسـتمر  

   .                        وتبدل دائم من طور إىل آخر

                                                               فاإلنسان يف اجتاهاته وأفكاره وميوله يسعى دائما حنو االرتقاء والتطور 

٢٧٠



 

        الفكرية                                                             ومن هنا فإن كل تلك األمور تتغري بتغري املعارف والعلوم والتوجهات 
                                               ونستطيع فيما يلـي أن نسـتعرض أوجـه االتفـاق       .                  واأليدلوجية لإلنسان

   :                                         واالختالف فيما بني العلوم الطبيعية واإلنسانية

               ، وحـىت لـو                                                           أن الباحث يف العلوم الطبيعية يتعامل مع مـتغريات قليلـة      -     ١

                                                                  كثرت املتغريات اليت يتعامل معها الباحـث إال أـا ختضـع للقياسـات     

                                                                ية اليت تتم ضمن نظام املادة والطاقة،  أمـا يف العلـوم اإلنسـانية          املوضوع
                    الـذكاء واملـزاج     :                                               واالجتماعية فإن الباحث يتعامل مع مـتغريات مثـل  

                                                                  والعالقات اإلنسانية واالجتماعية داخل املدرسة والفصل وأمنـاط التفاعـل   
   .        االجتماعي

               أن يالحـظ كـل                                                 الباحث يف العلوم االجتماعية واإلنسانية ال يستطيع    -     ٢
                                                             املواقف اإلنسانية اليت مير ا اإلنسان، فمثال هو ال يستطيع أن يالحـظ  
                                                              التاريخ للطفل بطريقة مباشرة، فهو إما يعتمد على السجالت أو سؤال 
                                                         األهل واألقارب، وهنا يتدخل العامل الشخصي والذايت يف توجهـات  

   .                        الباحث يف العلوم اإلنسانية

                                         االجتماعية جيد نفسه أمام مواقف لبشر يصـعب                      أن الباحث يف العلوم    -     ٣
                                                               تكرار تلك املواقف ويصعب أيضا معرفـة الـدوافع احلقيقيـة لتلـك     

   .      املواقف

                                                                  تؤثر خلفية الباحث الثقافية واالجتماعية واأليدلوجية وتتدخل اهتماماته     -     ٤
                                                                وحتيزاته وقيمه فيما يبحثه ويالحظه وتؤثر فيه كما تـؤثر يف األحكـام   

   .                   ليها من خالل املالحظات          والنتائج إ

٢٧١



 

   :                        التنظري يف البحث التربوي  :        ثانيا

                                                              يتخيل التنظري مكانة متميزة يف البحث العلمي بصفة عامة سواء كـان  
                                                                    موضوع البحث ظاهرة طبيعية أو ظاهرة إنسانية ويعلق عليها بعض البـاحثني  
                                                                   أمهية خاصة يف حتديد هوية أي علم من العلوم أو يكاد يكون االتفـاق علـى   
                                                                    تعريف النظرية العلمية على أا نسق فكري استنباطي منسق حول ظـاهرة أو  
                                                                    جمموعة من الظواهر املتجانسة حيوي إطارا تصويريا ومفهومات وقضايا نظريـة  

   :                                           توضح العالقات بني الوقائع، كما يشترط فيها اآليت

                                                          ضرورة أن تكون مكونات النظرية واضحة ودقيقة حمـددة األلفـاظ       -     ١
   .       واملضامني       واملعاين 

   .                                                        أن يعرب عما تشمل عليه النظرية بإجياز تعبريا يوضح هذه املشكالت    -     ٢

                           للجوانب اليت قصد أن تنطـوي          اإلمكان                           أن تكون النظرية شاملة بقدر     -   ٣
   .             عليها النظرية

   .                                                   يعد شرط وجود قدرة تنبؤية يف النظرية شرطا أساسيا فيها    -     ٤

   :                       وظائف النظرية العلمية  :        ثالثا

                                                            تساعد النظرية أي علم على حتديد هويته وموضوعاته األساسية، األمر     -     ١
                                                             الذي يسهم يف إبراز دوره املعريف التراكمي حيث حيدد يف ضـوئها مـا   

   .                     جيب دراسته أكثر من غريه

                                                            تؤكد خربات البحث العلمي أن مجيع بيانات بال نظريـة يسـلمنا إىل       -     ٢
   .                                بيانات عمياء فاقدة املعىن والوظيفة

   .               التنبؤ بالوقائع    -     ٣

٢٧٢



 

   .                         حتديد أوجه النقص يف معرفتنا    -     ٤

   .                               النظرية تقوم مبهمة ترشيد التطبيق    -     ٥

   :                    أمناط البحث التربوي  :        رابعا

                                                               إذا نظرنا إىل العلم مبفهومه الواسع، فيمكن تصنيف النشاطات البحثية 
   :                                     إىل ثالثة أقسام ال توجد حدود جامدة بينها

    :         األساسي               البحث األصلي أو     -     ١

                                                        وهو البحث مبعناه الكالسيكي وهو يشمل البحث األصـيل لتقـدم   
                                                                        املعرفة يف املادة العلمية، وهو ال يسهم بالضرورة بالتطبيق العلمي أو املباشـر  

   .          هلذه املعرفة

    :                 البحث التطبيقي    -     ٢

                                                        وهو حبث موجه حنو تطبيق املعرفة اجلديدة يف حل مشـكالت احليـاة   
   .       اليومية

    :             حث التحسيين   الب    -     ٣

                                                             وهو يتضمن االستخدام املنظم للمعرفة العلمية للتوصـل إىل طرائـق   
                                                                 وعمليات ونظم ورسائل مفيدة، ولكنه ال يتضمن مشكالت تتعلـق باملسـائل   

   .                               اخلاصة بالتصميم أو اإلنتاج اهلندسي

   :                     تعريف البحث التربوي

     يـع                                                           يكاد يكون من املستحيل تعريف البحث التربوي تعريفا يقبله اجلم
                         ، على كل حال ميكن تعريـف   "     تربية "                               حيث أن هناك معاين ال حصر هلا للفظ 
٢٧٣



 

                                                                      البحث التربوي تعريفا واسعا بأنه سعي منظم حنو الفهـم مـدفوع حباجـة أو    
     هايس  (                                                            صعوبة حمسوبة، وموجه حنو مشكلة تربوية معقدة يتجاوز االهتمام ا، 

    ).                            ، دائرة املعارف البحث التربوي    ١٩٦٠

                                          غم مع التعريف األول ولكنه يضيف عنصرا جديدا                 وهناك تعريف يتنا
                                                                       فهو يقول بأن األحكام القيمية مهمة يف البحث التربوي ومع هذا ينبغي التأكيد 
                                                                    على أن البحث يف التربية يعتمد كثريا على البحث يف ميادين أخرى من املعرفة 
                                                                 فهو يعتمد كثريا على مكتسبات يف النمو النفسي واإلنساين وعلم االجتمـاع  

   .     وغريها

   :                     أهداف البحث التربوي

                                                          ال ختتلف أهداف البحث التربوي عن أهداف البحث يف العلوم بعامة، 
                                         حتسنت املعايري القرائية إىل حد معقـول منـذ     :                         وميكن إيضاح هذا مبثال عملي

                                                                      احلرب العاملية الثانية إال أنه ما زالت هناك جمموعة كبرية من األطفال املتخلفني 
   :                                        ية للقراءة وهناك نظرية جديدة تقوم مبا يلي               يف املهارات األساس

   .                                              تقدم تفسريات مرضية لألسباب املختلفة للفشل القرائي    -       أ

   .                                            تتنبأ باألطفال الذين سيواجهون مشكالت يف القراءة    -   ب

   .                                                    تساعد يف التحكم يف املتغريات اليت تؤثر يف التخلف يف القراءة    -ـ  ج

                          حث التربوي عن غـريه مـن                 أن ما مييز الب  )     ١٩٦٦ (              ويقترح تايلور 
      ويلفت   .                                                           البحوث هو أن البحث التربوي يتضمن أحكاما عملية تستند إىل قيم

                                                                 تايلور األنظار إىل حقيقة أن بعض الفالسفة جيادلون يف أن املشكالت اهلامة يف 
                                                                    التربية تتضمن أحكاما خلقية، إال أن هذا اجتاه متطرف مـن جانـب هـؤالء    

   .          قبوال واسعا                        الفالسفة وهو اجتاه ال يلقى 

٢٧٤



 

   :                                          نقاط أخرى جديرة باالعتبار يف البحث التربوي

                                                      إذا تقررت أهداف التربية، ظهرت مشكالت ال حصر هلـا وميكـن   
                                                                 تطبيق أساليب البحث العلمي يف حلها، ألنه إذا مل حيدث هذا فسوف يسـتمر  
                                                                   املعلمون يف االعتماد على خربام الشخصية أو على السلطة، أو على احملاولـة  

                                                             ح اخلطأ وغريها من األساليب للتوصل إىل قرارات فيما يتعلق بـالكثري      وإصال
                                                              من األمور وحىت نساعد املعلمني على نقد ما يعرض هلم من حبوث نورد هلـم  

   :                                                          فيما يلي عددا من األسئلة لتوجههم لكيفية احلكم على قيمة حبث ما

  ل                                                        هل يبدو أن موضوع البحث، مهما كان حمدودا سيكون عونا على ح    -     ١
                                  قضية هامة أو على حل مسألة نظرية؟

   .                                             هل صيغت املشكلة يف عبارات واضحة خالية من الغموض    -     ٢

                                                          هل متت مراجعة الدراسات السابقة اليت هلا عالقة مبوضـوع البحـث       -     ٣
               بطريقة مالئمة؟

                                                        هل كان لدى الباحث هدف أو أهداف واضحة تدل على أي حقـائق      -     ٤
                    يسعى للحصول عليها؟                          ذات صلة وثيقة باملوضوع حىت

                                             هل ذكرت النتائج اليت تترتب على الفروض بوضوح؟    -     ٥

                                                            إذا مل تذكر أي فروض فهل يبدو أنه كانت لدى الباحث فكـرة عـن       -     ٦
   .                            الكيفية اليت ترتبط ا املتغريات

                                                          هل صيغت املتغريات املستخدمة يف البحث بعبارات جتعل قياسها قياسا     -     ٧
             دقيقا ممكنا؟

                                                  هل بالغ الباحث يف التعليم من عينات صغرية وغري ممثلة؟    -     ٨

٢٧٥



 

                                                           هل التحليل جمرد انعكاس للظروف املالحظة أو السطحية أو أنه يغوص     -     ٩
                            إىل ما بني املتغريات من عالقات؟

                                                  هل قبول أو رفض الفروض متناغمة مع الربهان اإلحصائي؟    -  ١٠

                   يف النتائج والـيت مل                                          هل ذكرت العوامل اليت ميكن أن تكون قد أثرت     -  ١١
                                      ميكن التحكم فيها؟  وهل كان هذا بوضوح؟

     :                                    املنهج التارخيي بني الذاتية واملوضوعية

   :               ماهية التاريخ  :      أوال

                                                            هناك تعريفات كثرية حول مفهوم كلمة تاريخ، فلقد كانـت تعـين   

                        ومـع اختـراع فنـون      .                                          يف القدم سرد الروايات واحلكايـات واألسـاطري  

                                                    ارتقى هذا املفهوم إىل فن تسـجيل احلـوادث واألخبـار                      الطباعة والتصوير

                                       وأصبح التاريخ ينظر إليه على اعتبـار    .                                وسرد سري األبطال والقادة والزعماء

    .                                                                 أنه العلم الذي يرصد حركة تطور الشـعوب وتقـدمها ولـيس األفـراد    

                                                                 ومن مث أصبح التاريخ بعد ذلك يهتم بفهم اإلنسان وتطوره وذلك من خـالل  
تمع اإلنساين       حركة ا          .   

                     يف اللغـة اإلجنليزيـة     History                                   كلمة تاريخ يف لغتنا هي املقابل لكلمة 
                                                        يف اللغة الفرنسية وكالمها مشتقان مـن الكلمـة اليونانيـة      History      وكلمة 

History   مبعىن التعلم أو املشاهدة أي كل ما يتعلق باإلنسان منذ أن بدأ يترك                                                             
                 عىن السرد املـنظم    "        هستوريا "   مة                     ولقد استعمل أرسطو كل  .               أثاره على األرض

                                                                      موعة من الظواهر الطبيعية سواء جاء ذلك السرد وفقا للتسلسـل الـزمين   

   :                                                     أم جاء غري ذلك، ومن خالل ما سبق نستطيع أن نصل إىل ما يلي

٢٧٦



 

   :               موضوع التاريخ

                                                        كأي علم آخر من العلوم هو الكشف عن نوع معني مـن احلقـائق   
   .                          إلنسان وقوى االستغالل يف اتمع                            والعالقات والصراع القائم بني ا

   :                               ريقة التاريخ أو منهج البحث فيه      أما ط

                                                             فهو تفسري الوثائق والوثيقة هي الشيء الذي يرجع إىل زمان ومكـان  
                                                               معني وحتمل معلومات ذات طابع خاص، يفكر املؤرخ فيـه  ويعمـل علـى    

   .     تفسريه

   :                أما هدف التاريخ 

                    بذلك جمـرد معرفتـه                                        وقوف اإلنسان على حقيقة نفسه ولست أعين
                                                                    مبميزاته الشخصية وإمنا أعين أن يعرف اإلنسان طبيعته كإنسان، وما يسـتطيع  

                                              وإذا فقيمة التاريخ ترجع إىل أنه حييطنـا علمـا      .                        أن يعمل ويقدم لبين جنسه
   .                                            بأعمال اإلنسان يف املاضي ومن مث حبقيقة هذا اإلنسان

   :               فلسفة التاريخ  :        ثانيا

                                      ما سبق فإننـا نعـين تطـور اتمعـات                          حني نتحدث عن التاريخ ك
                                                                   والشعوب يف احلالة البدائية إىل عصرنا احلايل ومع دراسـة كـل التقلبـات    

                                  وحني نتحدث عن الفلسفة فنقصـد ـا     .                               االقتصادية والسياسية واالجتماعية
                                                                  موقف اإلنسان من احلياة، موقفه من الكون ومن اخلالق ونقصد هنا من فلسفة 

                                                  تاريخ اإلنسان ألنه الكائن الواعي الوحيد بني املوجودات                      التاريخ إننا نقصد ا 
                                                                   وهلذا فال حمل للحديث عن فلسفة التاريخ بالنسبة إىل غري اإلنسان، ولفلسـفة  

   :                           التاريخ أثريت عدة مشاكل منها

٢٧٧



 

   .                                                  مشكلة النسبية يف التاريخ وخباصة ما يتعلق منها بالقيم    -     ١

   .                       مشكلة العلمية يف التاريخ    -     ٢

   .                               لة التقدم والتخلف يف جمرى التاريخ   مشك    -     ٣

                                                               إمكانية التنبؤ مبا سيكون عليه التاريخ ويف هـذا ذهـب الـبعض إىل        -     ٤
   .                              التفاؤل والبعض اآلخر إىل التشاؤم

                                                               ولقد قال هيجل إن فلسفة التاريخ هي التاريخ منظور إليـه بـذكاء   
         كاء خالص                                                              وبالفعل يرى القارئ لكتاب هيجل يف فلسفة التاريخ إنه نظر إليه بذ

                                                                 نظرات بالغة الصدق على حضارات العصور القدمية ولكنه عجز متامـا عـن   
   .                                      إدراك العوامل اليت أدت إىل سقوط روما مثال

   :                              مدى علمية منهج البحث التارخيي  :        ثالثا

                                 والذي لقب بأبو التاريخ كان جمـرد    "       هريودوت "                 إن التاريخ يف نظر 
                              ا بعد ذلك أن املؤرخني تباينوا يف                                       تسجيل لألحداث العامة بأسلوب ممتع، مث رأين

                                                                     أغراضهم من كتابة التاريخ، فمنهم من كتب تارخيا قصصيا وكانت غايته املتعة 
                                                                   فقط ومنهم من كتب تارخيا وعمد إىل تقدمي قدر من الثقافة التارخيية من خالل 

   .                                    كتاباته وهذا النوع هو التاريخ العلمي

                    قرن التاسع عشر ونقد                                         إن تغريا جذريا قد حدث لدراسة التاريخ يف ال
                                                                  بذلك استخدام املؤرخني للطريقة العلمية يف دراسة التاريخ، ولكن كأي شيء 
                                                                       جديد لقي هذا االجتاه معارضة من النقاد الذين أنكـروا أن يكـون التـاريخ    

   .                                                    مفهوما علميا واعتربوا أن التاريخ سيظل فن من فنون األدب

                      ية استمر على يد كـثري                                         إال أن االجتاه اجلديد الستخدام الطريقة العلم
                          الذي يعترب أول من اسـتخدم    "                  ليوبولدفون وانكله "                     من املؤرخني وعلى رأسهم 

٢٧٨



 

                                                                        منهج العلوم الطبيعية، ولقد أصبح التاريخ مع بداية القرن العشـرين علمـا   
                      الذي يسـتخدم اليـوم     "               التاريخ العلمي "                             كسائر العلوم األخرى وما اصطالح 

                                ي الذي عرف يف أواخر القرن التاسع                                تسمية أخرى الصطالح التاريخ التطور
   .   عشر

                                                              والتاريخ علم ألنه يقوم على أساس ما يسمى بالنقد التارخيي والـذي  
                                                                يتضمن حتليل املشكالت اخلاصة بالبحث التارخيي ويشتمل أيضا على النظريات 
                                                                         اخلاصة بكيفية كتابة التاريخ فالنقد التارخيي إذن الذي انبىن عليه التـاريخ يف  

   .                                             رن هو الذي هيئ له السبيل لكي يكون تارخيا علميا            مطلع هذا الق

   :                                     الطرق املستخدمة يف منهج البحث التارخيي  :        رابعا

                                                        ال شك أن الطرق املستخدمة يف منهج البحث التـارخيي طـرق ذات   
                                                                      ارتباط وثيق باملادة التارخيية وهذه الطرق على الرغم من إا وحدات منفصلة، 

                                     واحد ومنهج واحد وهي ككل متكامل ال ميكن                            إال أا تشكل يف النهاية كيان 
                                                                     الفصل بينهما إال عند الدراسة واملنهج التارخيي يتألف من جمموعة من العناصر 

   :     اآلتية

    :                  الثقافة الواسعة    -     ١

                                                              من املقرر أن قيمة التاريخ الذي نقرؤه يف الكتب تعتمد أساسا علـى  
                        عتمد على استعادة ملكاته                                                اتساع ثقافة الكاتب وإتقانه ملنهج البحث التارخيي ت

   .                                                              الشخصية ومدى متتعه بالصفات اليت تعينه على استنباط النتائج ودالالا

    :                اختيار املوضوع    -     ٢

                                                               ذلك هو العنصر الثاين من عناصر املنهج التـارخيي وعمليـة اختيـار    

٢٧٩



 

                                                                    موضوع تارخيي معني لدراسته والكتابة فيه تتصل اتصاال وثيقا مبيول الباحـث  
                                                           مه بالعلوم املساعدة اليت يتطلبها البحث يف هذا املوضوع، وهـي يف          ومدى إملا

   .                                              الواقع أول مشكلة تواجه من يتصدى لكتابة التاريخ

    :           مجع املادة    -     ٣

                                                             ننتقل هنا إىل العنصر الثالث من عناصر منهج البحث التارخيي، وتعين 
            عل أول مـا                                                          بذلك مجع املادة التارخيية الالزمة للبحث من املراجع واملصادر ول

                                                                   يقال يف هذا الصدد هو أن املكتبة ودور احملفوظات العلميـة ودور األرشـيف   
   .                    التارخيي هي خمترب املؤرخ

    :                     نقد املادة التارخيية    -     ٤

                                                             قلنا فيما سبق أن مادة املوضوع الذي يبحث إمنا جتمع مـن املصـادر   
          رة أحيانا                                                        واألصول واملراجع ومتدنا املصادر واألصول باملعلومات بصورة مباش

   :                 أخرى والنقد نوعان

   .                                           نقد خارجي أو ظاهري وهدف مدى األصالة يف املصادر    -       أ

                                                            النقد الباطين أو الداخلي ويهدف إىل الوقوف على حقيقـة شخصـية       -   ب
   .                                   املؤلف بدراسة حالته النفسية والفعلية

    :                        إثبات احلقائق وترتيبها    -     ٥

                      ث التارخيي وهي مرحلـة                                     تلك هي املرحلة قبل األخرية يف منهج البح
           صلته إليها  ،                                                        واسعة تتصل بعمليات كبرية وهي عبارة عن تصنيف النتائج اليت أ

                                                                  عملية النقد مبعىن أن جيمع كل املعلومات اليت لديه عن حادث واحد إىل بعضها 
   .                                   مث يقارن بينها ويصل إىل رأي ائي فيها

٢٨٠



 

    :          الصياغة    -     ٦

ـ                                ارخيي وأول مـا يقـال إنـه                                      تلك هي املرحلة األخرية من املنهج الت

                                                                      ينبغي مع املؤرخ الذي يهمه رد الفعل لـدى قرائـه أن يتجنـب افتـراض     

                                                                  معرفة واسعة لدى هؤالء القراء وهذه مهمة على وجه التخصـيص بالنسـبة   
   .        للمبتدئني

     :                          أمهية دراسة تاريخ التربية  :        خامسا

                                                                   هل هناك فائدة ما من دراسة التاريخ عموما وتـاريخ التربيـة علـى    

                                                      واحلق أن من أفضل األشياء اليت جيـب أن نقـوم ـا هـي       .          وجه اخلصوص

                                                                        أن نقرأ التاريخ ففي هذه اللحظات التارخيية الـيت تعصـف فيهـا التيـارات     
                                              فالتاريخ التربوي وإن كـان أحـداثا وقـائع      .                         واخلالفات مبصر والعامل العريب

       سـىن                                                           وأن غايته كما نرى هي جالء احلاضر والكشف عـن احلقيقـة وال يت  

                                                                      ذلك ما مل ينفذ املؤرخ إىل حقيقة الرتاعات اليت تسـود الوقـائع واألحـداث    

                                                                     حىت تتم فائدة االقتدار يف ذلك ملن يروقه يف أحوال الدين والدنيا كما يقـول  
   .         ابن خلدون

                                                              باختصار إننا ال ميكن أن نتجاهـل احللـول واخلـربات والتقاليـد     

                  ولـذلك علينـا      .           املختلفـة                                         التربوية املاضية اليت تراكمت خالل العصـور  

                                                                    أن نقصها وأن نتدارسها وأن نستخلص منها دروسا وعرب قد تكـون نافعـة   

                                                                        ولنا احلق يف أن نرفض منها ما نعتقد إنه غـري مناسـب لظروفنـا املعاصـرة     

                                                                          وأن نعدل فيها ما نشاء وينبغي أن نؤكد هنا أن دراسة تاريخ التربية وحـدها  

                                         رة كما إا تفـرض علينـا طريقـا حمـددا                                 لن حتل مشكلتنا التعليمية احلاض
   .        للمستقبل

٢٨١



 

   :                                               منهج البحث التارخيي كمنهج لدراسة تاريخ التربية  :        سادسا

                                                                نظرا ألن املعرفة التارخيية تتميز بطبيعة خاصة هي اتصاهلا باملاضي بصفة 
                                                                    دائمة وتعاملها مع أشياء ال توجد بالضرورة يف الوقت احلاضر، لذا كان مـن  

                                                       ل دقائق املاضي وتفاصيله وال مفر من التسليم بأن معرفتنـا                الصعب اإلملام بك
                                                                    خببايا التاريخ ال ميكن أن تكون كاملة بل هي جزئية أو ناقصة يف جانب كـبري  
                                                                    منها ومن خالل ذلك نستطيع القول أن منهج البحث التارخيي هو ذاته املنهج 

           سيان إال أن                                                        بنفس األدوات والطرق اليت تستخدم يف تاريخ التربية فكالمها أسا
                                                                      تاريخ التربية يشكل يركز بشكل رئيسي على التربية، أما التـاريخ فيـدرس   

   .              حركة اتمع كله

   :                                                     مالحظات حول الذاتية واملوضوعية يف  دراسة تاريخ التربية  :        سابعا

                                                          غالبا ما يربط املؤرخ احلقائق بشخصه فهو يبحث عن احلقيقة يف ضوء 
                                     مر البد منه يف عمل املـؤرخ ألن اختبـار                                  خرباته الذاتية، رمبا  يكون هذا األ

                                                                احلقائق ال ميكن أن يتم إال عن طريق شخصيته اخلاصة إال أن هذا جيب أال يعين 
                       وأغراضـه الذاتيـة،                         فكار الشخصية للمـؤرخ                          التعصب والتحول لآلراء واأل

                                                                  وهذه مسألة هامة جدا يف عمل املؤرخ، فهناك قدر هائل من احلقائق يتوقـف  
                                                      ا هلا على شكوكنا اخلاصة، وهذه النقطة جتعل املؤلـف خيتلـف                 قبولنا أو رفضن

                                                                         كثريا عن العامل الطبيعي، فاألول يتغلب عليه الذاتية، بينما الثـاين حيـاول أن   
   .                       يتوقى املوضوعية بقدر كبري

                                                                 أما عدا ذلك فإننا نستطيع أن نلمح تشاا كبريا بني الطريقة العلميـة  
                                           وبني الطريقة العلمية الـيت يتبعهـا بـاحثي                                     اليت يتبعها باحثي العلوم الطبيعية 

   :                                                            التاريخ، حيث جند أن كالمها يتبع نفس اخلطوات واليت نلخصها فيما يلي

٢٨٢



 

                                                          جتميع احلقائق وتصنيفها حسب نوعيتها والبحث فيما هـو مشـترك       -     ١
   .               بينهما من عناصر

                                                            الربط بني القواعد العامة املستخلصة من كل جمموعة لتكوين جمموعـة      -     ٢
   .          من القوانني     أعم

                                                              افتراض نظريات واختبارها بواسطة احلقائق إىل أن يثبـت صـحتها أو       -     ٣
   .         عدم صحتها

                                                           وباإلضافة إىل مشكلة تغلب الذاتية على عمل املؤرخ حبكـم طبيعـة   
                                                                       املادة التارخيية يواجه املؤرخ مشكلة أخرى ال يواجهها باحث العلوم الطبيعيـة  

   .                                وهي البحث عن ما هو مهم من احلقائق

   :              املنهج الوصفي

   :                   نشأة املنهج الوصفي  :      أوال

                                                               الواقع أن التقدم الذي حققه البحث الوصفي راجع إىل الطبيعة املميزة 
                                                                    للظواهر االجتماعية فهي ختتلف عن الظواهر الطبيعية، إذ تستعصي الظـواهر  
                                                                     االجتماعية على الضبط والقياس وتقاوم إمكانية التحكم فيها مقاومة تعرب عن 

                                                                 ة اليت يتميز ا الكائن االجتماعي وقدرته على تعديل وتغيري سلوكه وفقا      اإلراد
                                                                هلذه اإلرادة وهلذا أصبحت مهمة التجريب صعبة وبالتـايل حقـق البحـث    

   .                                                                     الوصفي أكرب درجة من النمو والتطور ألنه يالئم طبيعة الواقـع االجتمـاعي  

            احث يف احلصول                                                      واملنهج الوصفي يف مرحلة نشأته كان طريقة يعتمد عليها الب
                                                                 على معلومات دقيقة تصور الواقع االجتماعي وتسـهم يف حتليـل ظـواهره    

   :                                             ويستهدف الوصف يف هذه املرحلة حتقيق عدد من األهداف

٢٨٣



 

                                                                مجع املعلومـات الدقيقـة عـن مجاعـة أو جمتمـع أو ظـاهرة مـن            -     ١

   .       الظواهر

          سا يقـوم                                                       صياغة عدد من التعميمات أو النتائج اليت ميكن أن تكون أسا    -     ٢
   .                                 عليه تصور نظري حمدد لإلصالح االجتماعي

                                                            وضع جمموعة من التوصيات أو القضايا العملية الـيت ميكـن ترشـد        -     ٣
   .                            السياسة االجتماعية يف هذا اال

                                                            وينبغي أن نؤكد على حقيقة هامة وهي أن البحـوث الوصـفية ذات   
                  وم اليت مل تقطع بعد                                                     أمهية بالغة يف جمال العلوم االجتماعية بصفة خاصة تلك العل

                                                                     تقدما كبريا مقارنة بذلك الذي قطعته البحوث يف العلوم الطبيعية يضـاف إىل  
                                                                     ذلك أن املوضوع الذي تدرسه يف العلوم االجتماعية له طبيعته اخلاصة املميـزة  
                                                                إذ يصعب أن جنري عليه اختبارات وجتارب توازي يف دقتها جتـارب علمـاء   

   .       الطبيعة

   :           ة املتعمقة             البحوث الوصفي  :        ثانيا

                                                        تم البحوث الوصفية بوصف اخلصائص املختلفة ومجـع املعلومـات   
                                                             حول موقف اجتماعي أو جمتمع حملي معني فنحن نستطيع تصـور اخلصـائص   
                                                                         االجتماعية لقرية من القرى حينما حنصل على كافة البيانـات املتاحـة عنـها    

            التركيـب                                                                 مثل توزيع السن والديانة ونسـبة التعلـيم واحلالـة الزواجيـة و    

                                                                      املهين ومعدالت اخلصوبة ونظام امللكية أو احليازة، وقد ـتم أيضـا يف هـذا    

                                                                      النوع بالتعرف على طبيعة اخلدمات العامة الـيت يوفرهـا اتمـع لألفـراد     
                                                                واجلماعات، فتدرس األوضاع التشخيصية، ذلـك أـا تشـترك يف عـدم     

                 العالقة االرتباطية                                   أو قضايا عامة توجه الباحث حنو فحص        مبدئية          وجود فروض 
٢٨٤



 

                                                              بني متغريين فمثل هذه الفروض تتطلب شروطا خاصة يف الدراسات اليت جتري 
                                                                 الختبارها ختتلف اختالفا جوهريا عن الشروط اليت جيب مراعاا عند تصـميم  

   .                الدراسات الوصفية

                                                            بناء على ما سبق ال جيب أن يوحى بأ، الدراسات الوصـفية تكتفـي   
                                            من املعلومات الظـاهرة أو املوقـف أو اتمـع                        مبجرد مجع أكرب عدد ممكن 

                                                                املدروس فلو اقتصر البحث على ذلك ملا أمكن أن يـدخل ضـمن البحـوث    
                                             فمن الضروري أن يستخلص الباحث الدالالت واملعـاين         اإلطالق            العلمية على 

                                                                     املختلفة اليت تنطوي عليها البيانات واملعلومات اليت أمكن احلصول عليها وهذا 
                                                      إىل ربط بعض الظواهر ببعضها أو اكتشاف العالقة بني املتغريات              بالطبع يدفعه 

                                                                 وإعطاء ذلك كله التفسري الدائم حىت ميكن أن ترقى الدراسـة إىل مسـتوى   
                                                                 البحث العلمي، وهناك شرطان أساسيان جيب أن يتوافرا يف البحوث الوصفية 

   :  مها

   .                                                  التقليل من احتمال التحيز يف وصف عناصر املوقف وتقوميها    -     ١

                                                        االقتصاد يف اجلهد الذي يبذل يف البحث مع احلصول على أكرب قـدر      -     ٢
   .           من املعلومات

   :                                                أما عن الفروق بني الدراسات الوصفية واالستطالعية فهي

                                                              تقوم الدراسات الوصفية على افتراض مؤداه أن هناك قدرا كبريا مـن      -       أ
                                                        البيانات عن املشكلة موضوع البحـث وذلـك بعكـس احلـال يف     

                                                         راسات الكشفية اليت يدخل فيها الباحث امليدان وهـو ال يعـرف      الد
   .                                           األبعاد احلقيقية للظاهرة أو املشكلة اليت يدرسها

                                                             أن موقف الباحث وهو بسبيل إجراء دراسة وصـفية أفضـل بكـثري        -   ب

٢٨٥



 

                                                           من موقفه حني جيري دراسة استطالعية ففـي احلالـة األوىل تكـون    

              الســري حنــو                                             أهــداف الدراســات حمــددة بوضــوح وخطــوات

                                                                حتقيقها معروفة بينمـا ال يسـتطيع أن يتوصـل إىل هـذه الدرجـة      

                                                            من التحديد وهو بسبيل القيام ببحث كشفي إذ أن هذه البحوث متتاز 
   .       باملرونة

   :                                      األسس اليت تقوم عليها الدراسات الوصفية  :        ثالثا

                                                          ميكن االستعانة بكافة الطرق املستخدمة للحصول على املعلومـات يف      -     ١
                                                              لدراسة الوصفية بل ميكن اجلمع بني أكثر من طريقة واحدة مثل املقابلة  ا

   .                                           والبحث واستمارة البحث وحتليل الوثائق والسجالت

             فبعضها يكتفي   .                                             اختالف مستويات التعمق يف هذا النوع من الدراسات    -     ٢
                                                            بالوصف الكلي أو الكيفي جلوانب الظـاهرة دون دراسـة األسـباب    

   .                ما هادف بالفعل                   والعوامل اليت أدت إىل

                                                              الدراسات الوصفية يف الغالب تعتمد على اختيار عينات ممثلة للمجتمع     -     ٣
                                                             الذي تتناوله بالبحث ويرجع ذلك إىل أن العينات تؤدي إىل توفري جهد 

   .                                      كبري سواء بالنسبة للباحث أو جلمهور البحث

     يـز                                                        جيب أن يتحقق هلذه الدراسات مستوى معني من التجريد وهـو متي     -     ٤
                                                        اخلصائص أو مسات موقف ذلك وكل املواقـف االجتماعيـة شـديدة    

   .                التعقيد والتداخل

                                                                 ينبغي تصنيف األشياء أو الوقائع أو الكائنات على أساس معيـار مميـز       -     ٥
   .                                            حىت ميكن استخالص أحكام تعتمد على فئة معينة منها

٢٨٦



 

   :                                  اخلطوات املتبعة يف الدراسات الوصفية  :        رابعا

                                            الباحثني يف الدراسات الوصفية ال يقـدمون جمـرد                   يرى فان دالني أن 
                                                               بيانات واعتقادات خاصة تستند على مالحظات عرضية أو سطحية ولكن كما 

   :                                          هو احلال يف أي حبث من البحوث فإم يقومون باآليت

   .      أملشكلي          فحص املوقف     -     ١

   .                                                          تدوين االفتراضات أو املسلمات اليت تستند عليها فروضهم وأجزائهم    -     ٢

   .                         حتديد املشكلة وتقرير الفروض    -     ٣

   .                                   اختيار املفحوصني املناسبني ومصادر املواد    -     ٤

   .                                         اختيار أو إعداد الطرق الفنية جلمع البيانات    -     ٥

   .                                     إعداد فئات لتصنيف البيانات غري الغامضة    -     ٦

   .                               التحقق من صدق أدوات مجع البيانات    -     ٧

   .                         يقة منظمة ومميزة بشكل دقيق                                القيام مبالحظات موضوعية منتقاة بطر    -     ٨

   .                                               وصف النتائج وحتليلها وتفسريها يف عبارات حمددة واضحة    -     ٩

٢٨٧



 

  منهج البحث التجرييب: سادسا 

  

   :   ةـ      املقدم

                                                         املنهج التجرييب هو منهج البحث الوحيد الذي ميكن أن يستخدم حبق 
    كثر                                                                الختيار الفرضيات اخلاصة بالعالقات من نوع سبب ونتيجة، كما أنه ميثل أ

                                                                األسباب صدقا يف حل املشكالت التربوية، سواء كانت نظريـة أم عمليـة،   
                                                                      ويرجع إليه الفضل يف تقدم التربية كعلم، ويف الدراسات التجريبيـة ، فـإن   
                                                                   الباحث يتحكم عادة يف واحد أو أكثر من املتغريات املستقلة، ويعمـل علـى   

                 لك علـى املـتغري                                                  ضبط تأثري املتغريات األخرى ذات الصلة، لريى تأثري كل ذ
   .      التابع

                                                          والباحث يف الدراسات التجريبية خيتار جمموعـات البحـث بشـكل    
                                                                     يضمن معه تكافؤها بالنسبة لتأثري املتغريات الدخيلة، ويقرر من خالل استخدام 
                                                             األسلوب العشوائي أي املعاجلات سوف ختصص لكل جمموعـة منـها، ومـن    

                              تقل هي الصفة الرئيسية اليت متيز                                         اجلدير ذكره أن إمكانية التحكم يف املتغري املس
   .                                         املنهج التجرييب عن غريه من منهاج البحث األخرى

                                                              وميتاز املنهج التجرييب مقارنة مبناهج البحث األخرى بكثرة متطلباتـه  
                                                                        ووفرة إنتاجه وعندما يتم تنفيذه بالشكل السليم، فإنه يعطينا أفضل دليل على 

                           لدراسات املختلفـة، وتسـمح                                        صحة عالقات السبب والنتيجة اليت تظهر يف ا
                                                                       نتائج البحث التجرييب بإجراء عمليات التنبؤ ولكن ليس بالكيفية الـواردة يف  

   .        أالرتباطي           حالة البحث 

٢٨٨



 

                                                           ومع أن هناك أشكاال خمتلفة للتصميم التجرييب ميكن للباحث أن خيتار 
                                                                     من بينها ما يناسبه، إال أن اخلطوات األساسية يف هذه التصاميم تظل هي نفسها 

   .         كل األشكال   يف

   )   ١٨٥-   ١٨٤  ،     ١٩٩٤               عبد الرمحن عدس،  (

   :                          خصائص منهج البحث التجرييب

                                                               يستطيع الباحث يف الدراسات التجريبية التحكم يف املتغري املستقل إمـا      -     ١
   .                         بالزيادة والنقصان أو احلذف

                                                             ميكن للباحث يف الدراسات التجريبية توزيع األفراد عشـوائيا علـى       -     ٢
   .                                  ة أو مستويات أو درجات املتغري املستقل              املتغريات املستقل

                                                            يكون يف مقدور الباحث يف الدراسات التجريبية تقدمي التفسري املناسب     -     ٣
                                                              للظاهرة موضوع الدراسة ملا يتميز به هذا النـوع مـن الدراسـات    

               حممـد الطيـب،      . (                                        خبصائص كالضبط والعشوائية والتصحيح الـذايت 
    ).  ٩٨-  ٩٦  ،     ٢٠٠٥        وآخرون، 

   :               مات التجريبية           مناذج التصمي

   :                     منهج اموعة الواحدة

                                                      يتطلب أبسط تصميم جترييب جمموعة واحدة فقط من املفحوصـني إذ  
                                                                    يقوم الباحث مبالحظة أداء املفحوصني قبل وبعد تطبيق متغري جترييب أو أبعـاده  
                                                                   ويقيس مقدار التغري الذي حيدث، إذا وجد تغري يف أدائهم، فالعمل األول الذي 

                                                  ، هو أن حيصل على مقياس ما ملعـدل أو متوسـط حتصـيل                  يقوم به الباحث
                                                                      اموعة يف الناحية اليت يفترض تأثريها باملتغري التجرييب وبعد تطبيق االختبـار  

٢٨٩



 

                            ، يعرض املفحوصني ملتغري مسـتقل   )                سرعة القراءة مثال   ١         قد يقيس خ (     األول 
      ختبار                                      لفترة مالئمة من الوقت، مث يطبق عليهم اال  )                        مثل طريقة معينة للتدريب (

                                               وبعد ذلك، حيسب معدل أو متوسط درجـات اموعـة يف      ).  ٢ خ (          مرة ثانية 
                                           وبعد ذلك، حيسب معدل أو متوسط درجات اموعـة     ).  ٢ خ (              االختبار الثاين 

                 على املتغري التابع   )  غ (                            ، ولكن حيدد أثر املتغري املستقل  ) ٢ خ (                يف االختيار الثاين 
                        ذي حدث نتيجـة التعـرض                             وللحصول على مقدار التغري ال   ).             سرعة القراءة (

   .                                                              للمتغري التجرييب، يطرح نتيجة االختبار األول من نتيجة االختبار الثاين

   :                       منهج اموعات املتكافئة

                                                         صممت جتربة اموعات املتكافئة للتغلب على بعض الصعوبات الـيت  
                                                                 تواجه الباحث يف تصميم اموعة الواحدة فلكي نضبط أثر بعض املؤثرات غري 

                                                            ، اليت يتجاهلها تصميم اموعة الواحدة مثل النضج علـى املـتغري            التجريبية
  .                                                                التابع، يستخدم هذا املنهج جمموعتني متكافئتني من املفحوصني يف نفس الوقت

   .                                                           وخندم اموعة الثانية، اليت تسمى اموعة الضابطة كمرجع للمقارنة

        باختبار                                                       وعند استخدام تصميم اموعات املتكافئة، يقوم الباحث أوال
                                                                  جمموعتني متماثلتني بقدر اإلمكان، مث يطبق املتغري املسـتقل علـى اموعـة    

                             وبذلك تظل اموعة الضـابطة يف    .                                   التجريبية، وميسكه عن اموعة الضابطة
                                                                  وضعها الطبيعي، أي ال ختضع ألية معاملة جتريبية، بينما ختضع اموعة األخرى 

        وملا كان   .                           سبة، يالحظ الفرق بني اموعتني             وبعد فترة منا   .                    للمعاملة التجريبية
                                                                  من املفترض تكافؤ اموعتني يف مجيع النواحي، فيما عدا التعـرض للمـتغري   
                                                                    املستقل، يفترض الباحث أن أي فروق توجد، إمنـا هـي نتيجـة للمعاملـة     

                 وهدف هذا التصميم   .                                                  التجريبية، والفرق ما هو إال مقياس ألثر املتغري املستقل

٢٩٠



 

                                                          جمموعتني متماثلتني معامالت خمتلفة للوصول إىل نتيجة تتعلق بـأثر            هو معاملة 
                                             وبدون اموعة الضابطة تصـبح نتـائج كـثرية يف      .                    هذه املعامالت املختلطة

                                                              التجارب ال معىن هلا وذلك ال مكان حدوث نفس األثر دون وجـود املـتغري   
   .       التجرييب

           ة التوائم،                                                    ولكي حيقق الباحث عملية التماثل الصعبة قد يستخدم طريق
                                                                      األزواج املتناظرة، اموعات املتنـاظرة، اموعـات العشـوائية، الطريقـة     

   .        اإلحصائية

   :               طريقة التوائم

                                                                 ملا كانت الطبيعة تقوم بالعمل العظيم، وهو عملية املزاوجة بني التوائم 
                                                                        املتطابقة، فإن عملية الضبط املسماة بطريقة التوائم تعترب من أدق طرق املزاوجة 

   .   وفة    املعر

   :                       طريقة األزواج املتناظرة

                                                            ملا كان من النادر توافر عدد كاف من التوائم ألغلـب الدراسـات   
                                                                       التجريبية، يستخدم الباحثون كثريا طريقة األزواج املتناظرة ويف هذه الطريقـة  

   .                                                              يقوم الباحث بعملية حتليل لتحديد العوامل اليت تؤثر يف املتغري التابع

   :                        طريقة اموعات املتناظرة

                                                               حينما يتعذر إجياد مفحوصني متناظرين فقد يتيسر توفر التنـاظر بـني   
                          جتريبية وضابطة، يتوافر هلما   :                                       اموعتني ولتحقيق ذلك خيتار الباحث جمموعتني

                                                                مستوى واحد من كل متغري من املتغريات املناسبة أي نفس متوسط الـدرجات  
   .         يف اموعتني                                                ويكون منط توزيع درجات املفحوصني حول املتوسط متشاا

٢٩١



 

   :                   اموعات العشوائية

                                                           ليس من اليسري دائما حتديد العوامـل الـيت جيـب أن تتسـاوى يف     
  .                                                                   اموعتني، وقياس العوامل املناسبة املعروفة بدقة، وإجياد مفحوصني متناظرين

                                                                لذلك قد تستخدم يف مثل هذه احلاالت الطرق العشوائية يف حتقيـق تكـافؤ   
   .        والضابطة                   اموعتني، التجريبية 

   :                الطرق اإلحصائية

                                                             قد يتعذر أحيانا ضبط املتغريات باالختبار املباشر للمفحوصـني وقـد   
                                             وتستخدم طرق الضبط اإلحصائي إذا مل يتيسر مساواة   .                 يكون ذلك غري عملي

                                                             اموعات قبل التجريب وهذا ضروري بصفة خاصـة يف احلـاالت الـيت ال    
   .                                   التابع إال بعد أن تبدأ التجربة فعال                                  يالحظ فيها أن متغري أما يؤثر يف املتغري

   :                    منهج تدوير اموعات

                                                        يتغلب منهج تدوير اموعات على بعض الصعوبات اليت نواجهها يف 
                          ويشيع استخدام هذا املنهج يف   .                                        منهجي اموعة الواحدة واموعات املتكافئة 

           مـا حتـدث                                                        املواقف اليت ال يتيسر فيها إال عدد حمدود من املفحوصني أو حين
                                     واملرحلة األوىل يف منهج تدوير اموعات هي   .                          مقارنة بني طرق تدريس خمتلفة

                   تتعـرض للمعاملـة     )  أ (        فاموعة   .                                   نفس ما حيدث يف منهج اموعات املتكافئة
           للمعاملـة    )  ب (                   بينما تتعرض اموعة    ).  ١ غ  -                 املتغري املستقل األول (          التجريبية 

                       بينما تتعـرض اموعـة      ).  ١           غري املستقل غ   املت (                            التقليدية أو أي معاملة أخرى 
   ويف    ).  ٢                      املتغري املستقل الثـاين غ  (                                     للمعاملة التقليدية أو أي معاملة أخرى   )  ب (

  ،     ٢٠٠٣                     ديوبولدب فان دالـني،     . (                                      املرحلة الثانية تتبادل اموعتان دوريهما
٣٧٥-   ٣٦٠   .(    

٢٩٢



 

   :               الصدق التجرييب

            ا يرتبط مبدى                                               يوجد نوعان هامان من الصدق مها الصدق الداخلي وهذ
                                                                   صحة املعاجلة التجريبية واآلخر الصدق اخلارجي الذي يتعلق مبـدى إمكانيـة   

   .               التعميم للنتائج

   :               الصدق الداخلي  :      أوال

                                                               توجد عدد من العوامل اليت إذا مل يتحكم ويتنبه إليها الباحث حيتمـل  
   :                                       أن تؤثر على النتائج يف البحث التجرييب وهي

   :   )       التاريخ (           عامل الوقت     -     ١

                                                             وهذا يعين وجود فترة تفصل بني إجراء االختبار القبلـي واالختبـار   
   .                                                                    البعدي حيث يتباعد الفترة الزمنية تساعد يف حدوث اخلطأ قد تؤثر يف النتائج

   :            عامل النضج    -     ٢

                                                                كثريا ما يتغري أفراد العينة أثناء إجراء التجارب بني القياسني حيث أن 
   .              بني القياسني كبري                              هلذا التغري أثر كبري يف جعل الفرق 

   :                     عامل االحندار اإلحصائي    -     ٣

                                                                 تزيد تأثريات االحندار مع الفترة الزمنية بني االختبارين القبلي والبعدي 
                                                                   ويتم هذا االحندار يف البحوث التربوية بسبب عـدم ثبـات أدوات القيـاس    

   .        املستعملة

   :              عامل االختبار    -     ٤

                       اليت تتسبب عن املعاجلات                                     ميكن أن يكون لالختبار القبلي تأثريات غري
٢٩٣



 

                                                                        التجريبية، بأن جيعل أفراد العينة يف البحث يكونوا أكثر وعيا بأغراض التجربة 
   .                                                       احلقيقية مما جيعلهم حيصلون على درجات عالية يف االختبار البعدي

   :              أدوات القياس    -     ٥

                                                            تؤدي االختبارات واألدوات غري الثابتة إىل وجود أخطاء كبرية تـؤثر  
                                                   النتائج مثل املشاهدين أو احملكمني حيث ميكن أن حتدث تغريات            بوضوح على

   .                                                  يف مهارات أفراد العينة ومستويات تركيزهم خالل التجربة

   :         االختبار    -     ٦

                                                             حيدث هذا نتيجة للتحيز الذي يقوم به الباحث ويكون نتيجته للفروق 
          ظهر ذلك يف                                                               الفردية يف اختبار جمموعة عالية للمقارنة بأخرى أقل منذ البداية وي

   .                      تأثريات املعاجلات املقارنة

   :              الصدق اخلارجي  :        ثانيا

                                                            توجد عوامل حتدد الصدق اخلارجي مما يقلل من فرصة إمكانية التعميم 
   .                                                 للنتائج اليت ميكن احلصول عليها من البحث يف جتربة معينة

                                                           عدم القدرة على وصف املتغريات املسـتقلة بوضـوح إذا مل يـتمكن        -     ١
                                                صف املتغريات بقدرة عالية وجيدة فإن تكرار الظـروف             الباحث من و

   .                       التجريبية يكون من الصعب

                                                            عدم القدرة على متثيل اتمع املستهدف واملمكن تواجده يف الدراسـة      -     ٢
                                                                  فقد يكون أفراد العينة املختارة يف التجربة مـن جمتمـع مـا حيتمـل     

         عمـيم                                                    م ال ميثلوا هذا اتمع األصلي الـذي يهـدف الباحـث ت     أ

   .            النتائج عليه

٢٩٤



 

   :               تأثريات هوثورن    -     ٣

                                                             تستخدم هذه الطريقة يف إخفاء حقيقة العقاقري اليت تستخدم يف العينة 
                                                                      سواء على اموعة التجريبية أو الضابطة ألنه عندما يكتشف أفـراد العينـة   

   .                                                   احلقيقية خيتلف التأثري النفسي وبالتايل يؤثر على النتائج

   :                   العوامل اخلارجية               تأثري التفاعل بني    -     ٤

                                                         كل العوامل السابقة متثل ديدات إىل الصدق اخلارجي حيث تكـون  
                                                                        لتفاعالت العوامل املختلفة مع املعاجلات التجريبية فإن تأثريات التفاعل قد تنشأ 

     خـري     . (                                                            نتيجة أي من العوامل اليت دد الصدق الداخلي منفردة أو متجمعـة 
    ).   ١١٨-   ١١٦  ،     ١٩٩٧                الدين علي عويس، 

   :                                أساسيات إلجراء البحوث التجريبية

   :                 التعريف اإلجرائي  :      أوال

   :                       للتعريف اإلجرائي نوعان

                                   هو التعريف الذي حيدد كيفيـة قيـاس      :                         التعريف اإلجرائي القياسي
   .       الظاهرة

                                                            فالتحصيل الدراسي هو الدرجات اليت حيصل عليهـا التلميـذ علـى    
                      يضرب فيهـا التلميـذ                                       التحصيلي والعدوان هو عدد املرات اليت  )  س (       اختبار 

   .                                      زميله أو يشد شعره أو يهزاءه أمام زمالئه

                                   هو الذي حيدد الوسائل اليت يسـتخدمها    :                        التعريف اإلجرائي التجرييب
                                                                     الباحث يف املتغريات ففي مثال عن اإلحباط كان التعريف اإلجرائـي جتريبيـا   

٢٩٥



 

   وع                                                               إذ أن االحباط هو منع الفرد من بلوغ اهلدف، كذلك فإن تعريف دافع اجل
   .                                                        بأنه احلرمان من الطعام لعدد من الساعات يعترب تعريفا جتريبيا

   :                               املفاهيم ، التكوينات، واملتغريات  :        ثانيا

     :            املفهوم

                                                            جتريد من أحداث أو ظواهر نالحظها باالعتماد علـى التعمـيم مـن    
                                                               اإلجراء واخلصوصيات فالوزن مفهوم ألنه جتريد من مالحظات خمتلفة ألشـياء  

   .  لة          خفيفة وثقي

   :          والتحصيل

                                                            مفهوم توصل إليه الباحثون من مالحظة تقدم األطفـال يف القـراءة   
                                                                     والكتابة وحل املسائل احلسابية، وعلى ذلك ميكن حتديد املفهوم بأنه متثيـل أو  
                                                                    تعبري خمتصر لعديد من املالحظات وبالتايل فإنـه حيقـق البسـاطة يف الفكـر     

   .                 واالقتصاد يف التعبري

    :                    التكوينات الفرضية

                                                             التكوين الفرضي هو مفهوم اخترعه العامل أو الباحث قصد أو شعوريا 
                                                               لتحقيق غرض عملي معني، فإذا كان التحصيل مفهوم جمرد مـن املالحظـات   
                                                                     املتعددة فإن احلجة للتحصيل تكوين فرضـي يفترضـه العـامل أو الباحـث     

     نـه                          ويتميز التكوين الفرضي بأ  .                                         ليفسر ملاذا يقدم الطفل على الدراسة والعمل
                                                            غري ذي مضمون كمي فاحلاجة للتحصيل ليست ذات طابع كمي بـل يـأيت   
                                                                   طابعها الكمي من حماولة ترمجتها يف مواقف قياسية كمية مثل األداء على بعض 

   .         االختبارات

٢٩٦



 

    :          املتغريات

                                                            املتغري هو اخلاصية اليت توجد بكميات متفاوتة واليت ميكـن قياسـها   
                                صيل كلها متغريات توجـد بكميـات                                      فالذكاء وامليل والعدوان والقلق والتح

   :                                               متفاوتة ميكن قياسها، للمتغريات تصنيفات خمتلفة منها

   :                         املتغريات الكيفية والكمية    -     ١

                                                            من املتغريات الكيفية اجلنس والدين وأمناط الشخصية وتتميز املتغريات 
                                                                    الكيفية بأا توجد يف فئات ال ميكن وصفها بأا أكرب من أو أصغر من وبالتايل 

   .                                  ال توجد هذه املتغريات يف درجات متفاوتة

                                                              أما املتغريات الكيفية فهي املتغريات اليت توجـد بكميـات متفاوتـة    
                                                                     وبالتايل ميكن وصفها بأا أكرب من أو أصغر مـن فـاملتغري الكمـي يوجـد     

                                                                  على بعد متصل واحد متفاوت الدرجات فالذكاء بعد متصل ميتد بـني أعلـى   
   .         وأدىن درجة

   :                       املثري ومتغريات االستجابة        متغريات    -     ٢

                                                        ويقصد مبتغريات املثري أي معاجلة لظروف اليت تستثري املفحوص فـريد  
                                                          أما متغريات االستجابة فهي املتغريات املرتبطة مبا يصدر عن الكائن   .          باالستجابة
   .       من سلوك

   :                                املتغريات النشطة واملتغريات املعينة    -     ٣

                            حتكما جتريبيا مثل طرق التدريس                                  فاملتغريات النشطة هي اليت ميكن فيها
              أما املـتغريات    .                                                     املختلفة وأنواع التدعيم وطرق توليد اإلحباط لدى املفحوصني

                                                                      املعينة فهي املتغريات اليت ال ميكن التحكم فيها جتريبيا كاملتغريات الـيت تعتـرب   
٢٩٧



 

                                                                 خصائص لألفراد مثل مستوى ذكاء الفرد أو مسـتوى طموحـه أو جنسـه    

   .            دي واالجتماعي                أو مستواه االقتصا

   :                          املتغريات املستقلة والتابعة    - ٤

                                                              يعترب هذا التقسيم من أشيع التقسيمات وأكثرها استخداما وأكثرهـا  
                                             واملتغري املستقل هو الذي يفترض مسامهته يف أحـداث    .                     نفعا للدراسة العلمية

  .  ا                                                            أما املتغري التابع فهو األثر الذي حيدثه املتغري املستقل على خاصية م  .        الظاهرة

                                                                  فدراسة أثر الذكاء على التحصيل تتضمن الذكاء كمتغري مستقل والتحصـيل  
    ).   ١١٠-  ٩٩  ،     ٢٠٠٥                       حممد الطيب حسني، وآخرون،    . (          كمتغري تابع

   :                   أهداف ضبط املتغريات

   :                                    يهدف ضبط املتغريات يف التجربة إىل ما يأيت

     :               عزل املتغريات    -     ١

                للمس ميكن للباحث                                          ففي جتارب اإلدراك احلسي اليت تتطلب التمييز با
                                                                     أن يعزل عن املتغري املستقل املتغريات املرتبطة باملثريات البصرية بـأن يعصـب   

   .                             عيون األفراد املشاركني يف التجربة

     :                 تثبيت املتغريات    -     ٢

                                                             فمثال متغريات مثل السن أو الذكاء يف ارتباطها مبتغري تابع كالتحصيل 
                             ولذلك يلجأ الباحث إىل تثبيـت                                          يف مادة معينة يتعذر ضبطها عن طريق العزل

                                                                 أثر هذه املتغريات حىت يكون تأثريها واحد تقريبا يف كـل مـن امـوعتني    
   .                  التجريبية والضابطة

٢٩٨



 

     :                                            التغري الكمي يف املتغري أو املتغريات التجريبية    -     ٣

                                                            وذلك للتعرف على درجة تأثريه يف املتغري أو املتغريات التابعة ويسهل 
                                                      جارب اليت يتوافر هلا أدوات وأجهـزة ميكـن بواسـطتها أن                  حتقيق هذا يف الت

   .                          يتحكم الباحث يف التغري الكمي

   :                 طرق ضبط املتغريات

   :                 الطرق الفيزيقية    -     ١

   :                                                   يستخدم يف حتقيق الضبط التجرييب الوسائل الفيزيقية اآلتية

    :                  وسائل ميكانيكية    -       أ

               يه التجربة مثل                                               مثل توفري خصائص فيزيقية معينة للمكان الذي جترى ف
   .                                     اإلضاءة أو التهوية أو عزل الصوت اخلارجي

     :                وسائل كهربية    -   ب

   .                                                       مثل استخدام تيار كهريب متفاوت الشدة يف جتارب التعلم الشرطي

     :                وسائل جراحية-ـ  ج

                                                         تستخدم عادة مع جتارب احليوان حيث تستأصل أجزاء معينـة مـن   
   .    يوان                                         اجلسم لكي يدرس الباحث آثار ذلك على سلوك احل

     :           العقاقري    -     د

                                                         تستخدم أيضا يف جتارب احليوان دف التعرف على تأثريها يف أمنـاط  
   .               سلوكه وجواب منوه

٢٩٩



 

   :                 الطرق االنتقائية    -     ٢

                                                           وتستخدم الطرق يف كثري من التجارب التربوية والنفسية اليت تتطلب 
   .                                   استخدام أكثر من جمموعة جتريبية وضابطة

    :                    طرق الضبط اإلحصائي    -     ٣

                                                       وتستخدم يف احلاالت اليت يصعب على الباحـث أن يضـبط فيهـا    
                        جابر عبد احلميـد، أمحـد      . (                                           املتغريات بالطرق األخرى الفيزيقية أو االنتقائية

    ).   ١٠٨-   ١٠٦  ،     ١٩٨٧     خريي، 

   :                            حماذير هامة يف املنهج التجرييب

                                                            جيب أال مييل الباحث إىل سرعة الثقة يف النتائج اليت حيصل عليها بـل      -     ١
                                                            زم تكرار التجربة للتأكد من نفس النتيجة وتاليف األخطاء اليت قـد    يل

   .                يكون قد وقع فيها

                                                              قد يكون اخلطأ الناتج يف تكرار التجربة راجعا إىل عدم دقة األجهـزة      -     ٢
   .                                                     املستخدمة يف قياس التجربة أو قوانينها ومقاييسها األساسية

                       املتغرية اليت قد تـؤثر يف                                           يلزم هنا أن يتعرف الباحث على مجيع العوامل     -     ٣
   .             نتائج جتربة ما

                                                         وتتمثل صعوبة عزل هذه املتغريات يف التجارب الـيت جتـرى علـى        -     ٤
                                                             األشخاص فمن يضمن لنا أن الفرد اليت أجريت عليه التجربة مل تـتغري  

   .                    ظروفه خالل فترة البحث

   زم                                                          إذا كان من املستحيل عزل كل املؤثرات على جتارب األفراد فإنه يل    -     ٥
   .                                        متابعة املتغريات ذات التأثريات اجلذرية وعزهلا

٣٠٠



 

                         ومن ذلك إجراء جتارب علـى    .                               عدم االنزالق إىل تعميمات غري وثيقة    -     ٦
   .                                                       احليوان مثل القدرة على التعلم وتعميمها بال حتفظ على اإلنسان

                                                              الدقة يف اختيار عينة البحث ومدى متثيلها تمع البحث كعينة األطفال     -     ٧
   .            سة من املدارس     يف مدر

                                                            وضع قدرة اإلنسان على اإلحياء أو محاس الباحث ومحاس أفراد العينـة      -     ٨
                                          مبا حيقق نتائج غري مضمونة دائمـة أو نتـائج     .                  غري عادي يف االعتبار

   .      متميزة

                                                                  يلزم أال يوحي الباحث ألفراد العينة االفتراضية العلميـة الـيت يقـوم        -     ٩
                     نـوال حممـد عمـر،        . (           بصبغة معينة                                باختبارها، أو مبا يصبغ استجابته

١٣٥-   ١٣٤  ،     ١٩٨٦   .(   

٣٠١



 

  منهج البحث التجريىبتابع 

  

                                                        أن أوضحنا أنه ىف أى نوع من أنواع البحوث البد وأن يتـوافر      سبق   
                                                                    عدد من العناصر اهلامة مثل التحديد الدقيق الواضح للمشـكلة ، وصـياعة   

           ا الباحـث                                                       الفروض ووضع خطة البحث يظهر فيها حتديد اخلطوات الىت يتبعه
                                                                واألساليب الىت يستخدمها ىف مجع البيانات وتنظيمها وتفسريها وغري ذلك من 

   .                                  األسس املنهجية الىت يقوم عليها البحث 

                                                           وقد عاجلنا ىف الفصلني السابقني البحث التارخيى والبحث الوصـفى ،    
                                                                   وبقى أن نعاجل النوع الثالث من البحوث وهو البحـث التجـريىب ، ومتثـل    

                                                           ريبية أدق أنواع البحوث العلمية والىت ميكن أن تؤثر على العالقة            البحوث التج
   .                                         بني املتغري املستقبل واملتغري التابع ىف التجربة 

   :                     طبيعة البحث التجريىب

                                                    حث الذى يصطنع املنهج التجريىب ىف حبثه ال يقتصر على جمـرد         إن البا  
             وث الوصفية ،                                                      وصف الظواهر الىت تتناوهلا الدراسة ، كما حيدث عادة ىف البح

                                                                     كما أنه ال يقتصر على جمرد التاريخ لواقعة معينة ىف املاضـى وإمنـا يـدرس    
                                      ً       ً                 متغريات هذه الظاهرة ، وحيدث ىف بعضها تغرياً مقصوداً ويتحكم ىف متغريات 
                                                                  أخرى ليتوصل إىل العالقات السببية بني هذه املتغريات ومـتغريات ثالثـة ىف   

   .        الظاهرة 

                                    م عليها البحث التجريىب ىف أبسط صـورة                         والفكرة األساسية الىت يقو  
    :            ويـتلخص ىف    Law O Single Variable                            ترتبط بقانون املتغري الواحـد  

٣٠٢



 

                                ً                                  إذا كان هناك موقفان متشاان متاماً من مجيع النواحى مث أضيف عنصر معـني  
           ذلـك بـني        بعد                                                  إىل أحد املوقفني دون اآلخر ، فإن أى تغري أو اختالف يظهر 

       املوقفني                                           جود هذا العنصر املضاف ، وكذلك ىف حالة تشابه                 املوقفني يعزى إىل و
                                                            وحذف عنصر معني من أحدمها دون اآلخر فإن أى اختالف أو تغري يظهر بني 

                                 ويسعى املتغري الـذى يـتحكم فيـه      .                                  املوقفني ، يعزى إىل غياب هذا العنصر 
   قل                                       يقـة معينـة ومنظمـة بـاملتغري املسـت                                الباحث عن قصد ىف التجربة بطر

Independent Variable    ــريىب ــاملتغري التج ــاً ب ــعى أيض ــا يس              ً                           كم
Experimental Variable    غري                                          أما نوع الفعل أو السلوك الناتج عـن املـت   

             ً       كمـا يسـعى أيضـاً      Dependent Variable                          مستقل فيسمى باملتغري التابع 
                                                          ً       ً   باملتغري املعتمد ، وتتضمن التجربة على األقل ىف أبسط صورها متغرياً جتريبيـاً  

                                                     وميكن أن تشمل التجربة أكثر من متغري مستقل ، وأكثر مـن    .      ً تابعاً       ً ومتغرياً 
                                                                   متغري تابع ، وسوف تتضح هذه النقطة عند معاجلتنـا ألنـواع التصـميمات    

   .          التجريبية 

   :                 التجارب الضابطة

                              ً                                تقوم فكرة التجارب الضابطة أيضاً على قـانون املـتغري الواحـد ،      
                          ني من األفراد يتشاان ىف مجيع                                       وتتلخص التجربة الضابطة ىف استخدام جمموعت

             ً           ً         ً      ً                                الظروف تقريباً ماعدا ظرفاً أو متغرياً واحداً ، ووجود هذا املتغري أو غيابه ميثل 
                          وتسمى اموعة الىت يسـتخدم    .                                       املتغري املستقل أو التجريىب ىف هذه التجربة 
       وأمـا    Experimental Group                                       معها هذا املتغري باسم اموعة التجريبيـة  

                                                              الثانية الىت ال تتعرض ألثر املتغري املستقل أو التجريىب فتسمى باموعة        اموعة 
   .  Control Group        الضابطة 

٣٠٣



 

                                                           وعلى افتراض التكافؤ بني اموعتني فإن االختالف بينهما ميثل أثـر    
                      ً                        فإذا أراد باحث معني مثالً أن يتبني ما إذا كان أثر   .                         املتغري التجريىب أو املستقل 

                                                       ة النتائج أكثر فاعلية ىف حتسني األداء من املمارسة دون معرفة                املمارسة مع معرف
                                                                            النتائج ، فإنه معرفة النتائج متثل املتغري املستقل واألداء ميثل املـتغري التـابع ،   
                                                                   واموعة الىت يستخدم معها أسلوب املمارسة مع معرفة النتـائج باموعـة   

           مـع عـدم              وب املمارسة                                            التجريبية واموعة األخرى الىت يستخدم معها أسل
                                                                    معرفة النتائج باموعة الضابطة ويتطلب املنهج التجريىب أن تكون اموعـة  
                                                                   التجريبية واموعة الضابطة متماثلتني ىف مجيع اخلصائص والعوامل الىت ميكـن  
                                                                      أن تؤثر ىف األداء أى ىف املتغري التابع ، وأن ختتلفا فقط ىف املتغري املستقل أى ىف 

                                          وهذا يوضح أنه لكى يتوصل الباحث إىل معرفـة    .              تائج املمارسة            مدى معرفة ن
                                                                     أثر املتغري التجريىب على املتغري التابع ، فالبد من أن يضبط مجيـع املـتغريات   

   .                    املؤثرة ىف هذه العالقة 

   :                      تعاريف البحث التجريىب

   :                                                  مثة تعاريف متعددة للبحث التجريىب نورد فيما يلى أمهها   

                                              تغيري متعمد ومضبوط لواقعة معينة ومالحظة التغريات                البحث التجريىب    -     ١
   .                                  الناجتة ىف هذه الواقعة ذاا وتفسريها 

                                                           البحث التجريىب يتضمن حماولة لضبط كل العوامل األساسية املؤثرة ىف     -     ٢
                                             ً      ً               املتغري أو املتغريات التابعة ىف التجربة ماعدا عامالً واحداً يـتحكم فيـه   

                                      بقصد حتديد وقياس تأثريه علـى املـتغري                            الباحث ويغريه على حنو معني

   .                   أو املتغريات التابعة 

                        ً                                    البحث التجريىب يقوم أساساً على أسلوب التجربة العلمية الىت تكشف     -     ٣
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                                                               عن العالقات السببية بني املتغريات املختلفة الىت تتفاعل مع الديناميات 
   .                                 أو القوى الىت حتدث ىف املوقف التجريىب 

                                                يىب هو ذلك النوع من البحوث الذى يستخدم التجربة ىف            البحث التجر    -     ٤
                                                           اختبار فرض يقرر عالقة بني عاملني أو متغريان وذلـك عـن طريـق    
                                                              الدراسة للمواقف املتقاربة الىت ضبطت كل املتغريات ماعدا املتغري الذى 

    .                          يهتم الباحث بدراسة تأثريه 

         ختتلـف ىف                                                     وحتتوى هذه التعريفات على قدر من التشابه ، ولو أـا    
                غري أن دراسـتها    .                                                     النواحى الىت تركز عليها أو تشري إليها ىف البحث التجريىب 

                                                                     مما قد تساعد على نوع من اإلملام املركز بأبعـاد البحـث التجـريىب وأهـم     
   .       خصائصه 

   :                                                  البحث التجريىب ىف العلوم الطبيعية والعلوم السلوكية

  .                 م أسلوب التجربة                                             إن أهم ما مييز النشاط العلمى الدقيق هو استخدا  

                                                                     والتجارب املعملية تستخدم على نطاق واسع ىف دراسة الظـواهر الفيزيائيـة   
                                                    وىف هذه التجارب يستطيع الباحث أن يتحكم بدرجة كبرية من   .             والكيميائية 

                                                                   الدقة ىف املتغريات املؤثرة ىف الظواهر موضع الدراسة ، ومما يساعده على ذلك 
          على ذلـك                                  ظواهر موضع الدراسة ، رمبا يساعده                           أن هذه املتغريات املؤثرة ىف ال

                                          ميكن قياسها بواسطة أدوات ومقاييس تتوافر هلا        معينة                     أن هذه املتغريات مادية 
   .                                     خصائص الثبات والصدق واملوضوعية والدقة 

                              إىل حماولـة اللحـاق بـالعلوم       ة          السيكولوجي                     ولقد أدى تطور العلوم   
                             لـرغم مـن كثـرة اسـتخدام                                             الطبيعية من حيث دقة املنهج ، غري أنه على ا

                                                    ً            املتخصصني ىف هذا اال للمنهج التجريىب إال أم يدركون متاماً الصعاب الىت 
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                                                                   تواجههم ىف عزل متغريات الظواهر الىت يقومون بدراستها أو ضـبطها ، بـل   
      ً                                                           أحياناً يتعذر أو يصعب قياس بعض املتغريات بطريقة ترضى الباحث وعلى حنو 

                                         األساليب غري املباشـرة ىف هـذا اـال ، ألن            اصطناع     ر إىل  ط           مباشر ، فيض
                                                                     الظاهرات السلوكية ظاهرات غري مادية ، ومعقدة ، تتداخل فيهـا العوامـل   

   .        وتتشابك 

   :                      البحث التجريىب النفسى

                                                              إن دراسة تاريخ علم النفس وتطوره تبني لنا أن جتارب معملية كـثرية    
                      اء احليوان ، وانتقـال                                                  قد أجريت ملعرفة طبيعة الدوافع والفعل املنعكس ، وذك

                                                                  أثر التدريب واإلدراك ، وكانت هذه التجارب جترى عادة علـى احليوانـات   
                                                              ومن أمثلة ذلك جتارب بافلوف على الكالب ، وجتارب الشلى على الفـريان  

         وقد مهدت   .                                             ثورنديك على القطط ، وجتارب اجلشطلت على القردة       وجتارب 
                    اىن مثل جتـارب ودورث                                          هذه التجارب لتجارب أخرى تدرس السلوك اإلنس

                               وجتارب أينجهوس علـى التـذكر ،     .                                   وثورنديك وجد عن انتقال أثر التعلم 
                                                            وجتارب وطسن على سلوك األطفال ، وجتارب كالون علـى االنفعـاالت ،   
                                                                وجتارب كاتل على زمن الرجع وغري ذلك من التجارب الرائدة ىف الدراسـة  

   .                    املعملية ىف علم النفس 

   :                       البحث التجريىب التربوى

                                                             جترى البحوث التجريبية عادة على التالميذ ىف املدارس ومن الطبيعـى    
      ومـن    .                                                            أن الباحث سوف يواجه بعدد كبري من املتغريات املؤثرة ىف التجربـة  

                                                                       أمثلة هذه املتغريات أعمار التالميذ والتحصيل الدراسى والذكاء والعمر العقلى 
                        واالجتاهات وامليول واالتزان                                               واالستعدادات العقلية اخلاصة واالنتباه والدافعية
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            ً                                      ، ومنها أيضاً املستويات االجتماعية االقتصادية للتالميذ    ذ                  االنفعاىل لدى التالمي
                                                                     ، ومستويات التأهيل والكفاية املهنية للمدرسني ، واختالف الظروف الفيزيقية 

                         وملا كان تنظـيم املـدارس     .                                         للمدارس من حيث إمكانياا وخصائص مبانيها 
                                                         ميذ ىف الفصول له طبيعة وخصائص معينة ال تتيح للباحث عادة أن            وتوزيع التال

                                                                 حيصل على جمموعات جتريبية وضابطة متكافئة ىف املتغريات الىت قـد تـؤثر ىف   
                 مبعـىن أنـه قـد      .                                                     العالقة الىت حيددها فرضه بني املتغري املستقل واملتغري التابع 
          ً         كافئ فصـالً آخـر                      ً               ً            يصعب عليه أن جيد فصالً بأكمله متجانساً ىف الذكاء وي

                                                                        ىف هذا املتغري ، وحىت لو حتقق هذا بالنسـبة للـذكاء فقـد يتعـذر حتقيقـه      

                     االقتصادى وغـريا مـن     –                                        بالنسبة ملتغريات أخرى مثل املستوى االجتماعى 
                                                                       املتغريات الىت قد تتطلب إعادة توزيع التالميذ ، أو تغيري املنـاهج أو تعـديل   

   .            سلوك املدرسني 

                                          التجارب على التالميذ دون تغيري أو تعـديل ىف                   ولذلك جيرى الباحث   
                                                                  تنظيم توزيعهم عادة ، ولكن من ناحية أخرى يستخدم جمموعة من املقـاييس  
                                                                   الدقيقة للحصول على بيانات عن مثل هذه املتغريات السـابقة ، ويسـتخدم   
                                                                     نتائج هذه املقاييس بعد تطبيقها على التالميذ ىف حتديـد جمموعـات جتريبيـة    

                                                          تكافأ فيما بينها بالنسبة للمتغريات املراد ضبطها ىف التجربة ،              وأخرى ضابطة ت
                                                                  جمموعات جتريبية ، وأخرى ضابطة على أن يتم التحديد للتجريب أو الضـبط  

   .                على أساس عشوائى 

                                                            ومن املشكالت الىت مازالت تواجه البحوث التجريبية التربوية صعوبة   
                       ة املتغريات السلوكية وما                                            احلصول على املقاييس أو االختبارات الىت تقيس بدق

            وقد يكون من   .                                                  يطرأ على شخصيات التالميذ من منو وعلى سلوكهم من تغري 
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                                                                  السهل على الباحث أن يقيس اكتساب التالميذ للمعلومات واملفـاهيم عـن   
                                          ، غري أنه قد يصعب عليه أن يقيس الـتغريات ىف         ورقية                    طريق اختبارات لفظية 

                                    ريق مثل هذه االختبارات ومع ذلك فـإن                               اجتاهام ، وقيمهم وتفكريهم عن ط
                                                                    البحوث التربوية التجريبية تسمح باستخدام هذه االختبارات لقياس املتغريات 
                                                               مىت توافرت هلا خصائص وشروط معينة من أمهها درجة عالية مـن الصـدق   

                                                وما مل يتحقق الباحث من استيفاء أدوات حبثـه هلـذه     .                   والثبات واملوضوعية 
                                               ج الىت سوف حيصل عليها ىف التجربـة ويـبىن عليهـا                       اخلصائص ، فإن النتائ

                                                                    تفسرياته وتعميماته معرضة للخطأ ، وتكون النتائج ذات قيمة مشكوك فيهـا  
   .               وال يعتمد عليها 

                                                              ومن ناحية أخرى فهناك ىف البحوث التجريبية التربوية متغريات مؤثرة   
       دة على                               ً      ً                       يصعب التحكم فيها أو ضبطها ضبطاً كافياً ، ولذلك يلجأ الباحث عا

   .                                                         افترا أا ذات تأثري حمدود ، أو أا متينة الصلة مبوضوع البحث 

   :                 الضبط ىف التجربة

   :                              ضبط املتغريات املؤثرة ىف التجربة

                                                               إن املتغريات املؤثرة ىف املتغري التابع ىف التجربة كثرية ومتنوعة وميكـن    
   :                                      تقسيمها إىل ثالثة أنواع من املتغريات تشمل 

   .                        رتبط خبصائص أفرا التجربة         متغريات ت    -    أ   

   .                                              متغريات ترتبط بإجراءات التجربة والعامل التجريىب     -  ب 

   .                             متغريات خارجية تؤثر ىف التجربة     -  جـ

   :                                            وسوف نناقش فيما يلى بإجياز كل من هذه املتغريات   
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   :                                     املتغريات املرتبطة خبصائص أفراد التجربة   :       ً أوالً

                            من جمموعـة جتريبيـة وأخـرى                                      ينبغى أن أنواع التجارب الىت تتكون  
                                                                    ضابطة أن خيتار الباحث أفراد اموعة التجريبية من نفس أفراد اتمع األصل 

                                 وأن يراعى التكـافؤ بـني أفـراد      .                                     الذى اختار منه أفراد اموعة الضابطة 
   .                                                         اموعتني من حيث املتغريات أو اخلصائص الىت تؤثر ىف املتغري التابع 

                                        ات يتطلب ىف حالة استخدام مثل هذا التصميم                   وضبط مثل هذه املتغري  
                                            ً                   التجريىب أن يكافئ بني اموعتني بأن يكون هلما مثالً نفس املتوسطات ونفس 

                  وما مل يضبط الباحث   .                                                    االحنرافات املعيارية للمتغريات املؤثرة على املتغري التابع 
ـ        حت أن                                                             هذه املتغريات فإن النتيجة الىت حيصل عليها ىف التجربة ، سواء أوض

         ً                                                             هناك فرقاً بني اموعتني التجريبية والضابطة وأن له داللة إحصائية ، أو بينت 
                                                                     أن هذا الفرق ليست له داللة إحصائية ، فإن ىف كلتا احلالتني كمـا سـبق أن   

                          وذلك ألن عدم ضبط املـتغريات    .                                     أشرنا ال ميكن االعتماد على هذه النتيجة 
                                   ه وجود فرق معني له داللته اإلحصـائية                                   املؤثرة ىف املتغري التابع قد يتسبب عن

                                                                       لصاحل اموعة التجريبية ، أو أن هذه العوامل قد تقلل أثر العامل التجـريىب  
                                                        ً     ً       وبالتاىل جتعل الفرق الذى حيصل عليه الباحث بني امـوعتني فرقـاً صـغرياً    

     " .                داللة إحصائية له   "      أى ال 

                  بحث التجريىب تعتمد                                             لذلك فإن االستراتيجية الفعالة هلذا النوع من ال  
     ً                                                                أساساً على اختبار جمموعتني متكافئتني ىف املتغريات املرتبطة بطبيعـة األفـراد   
                                                                  وخصائصهم لكى يظهر بوضوح األثر احلقيقى للمتغري أو املتغريات املسـتقلة  

   .          ىف التجربة 
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   :                                                  املتغريات املرتبطة بالعامل التجريىب وإجراءات التجربة   :         ً ثانياً

                                              ى للتجربة والتجريب هو أن نتبني أثر متغري جتـريىب                إن الغرض األساس  
                                                                      معني على بعض أنواع من السلوك متثل املتغري التابع ، ومن املسلم به أن العامل 
                                                                           التجريىب ينبغى أن يتوفر فيه درجة كافية من القوة أو التأثري الىت ينشـأ عنـها   

   .                                                 متغريات معينة ىف املتغري التابع ميكن مالحظتها وتقديرها 

                                                           لقد اتضح لنا من قبل أن خصائص أفـراد امـوعتني التجريبيـة     و  
                                                                     والضابطة تؤثر ىف مدى كفاية ظهور أثر املتغري التجريىب ، غري أنه من ناحيـة  
                                                                       أخرى هناك عوامل تؤثر على املتغري التابع وترتبط باملتغري املستقل أو العامـل  

                 اسـتخدام عامـل             ففى حالة  .                                          التجريىب ذاته وأسلوب تقدميه ىف إطار التجربة 
                                    ً                               جتريىب معني مع أكثر من جمموعة جتريبية مثالً ، ينبغى أن يـتحكم الباحـث ىف   
                                                                   طبيعة الظروف واخلصائص واإلجراءات املتعلقة بتناول هذا العامل واستخدامه 

   .                           على حنو موحد مع مجيع اموعات 

                                                              وضبط العامل التجريىب وضبط إجراءات التجربة لـه أمهيـة كـبرية      

                                                   التجريىب حىت ميكن أن نرجع وجود اختالف معني بني اموعـات          ىف البحث 
                                                                     التجريبية والضابطة إىل أثر املتغري التجريىب وحده وليس إىل متغريات أخـرى  

   .                                                           مل تضبط ىف التجربة وتؤثر ىف أثر هذا املتغري بالزيادة أو النقصان 

   :                                  املتغريات اخلارجية املؤثرة ىف التجربة   :         ً ثالثاً

                                                    ع أخرى من املتغريات اخلارجيـة الـىت ميكـن أن تـؤثر               وهناك أنوا  

                                                                          ىف أثر العامل التجريىب سـواء بالزيـادة أو النقصـان ومـن أمثلـة هـذه       

                                                                       املتغريات اخلارجية تأثري االختالط بني أفـراد اموعـة التجريبيـة وأفـراد     

                             الذى ينشأ عنه عادة اسـتفادة    Contamination Effect               اموعة الضابطة 
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                                                         ىف اموعة الضابطة من خربات معينة حيصلون عليها خالل تفاعلـهم          التالميذ 
   ي     ألبعد       القياس    يف        أدائهم                                                  مع أفراد اموعة التجريبية مما يؤثر بطبيعة احلال على 

                                                      املتغريات املرتبطة بعامل الوقـت ، والظـروف أو اخلصـائص                ً ، ومنها أيضاً 
                         التجريبية والضـابطة ،                                                    الفيزيقية الىت يتم فيها إجراء التجربة لكل اموعات

                                                                إذ ينبغى أن تضبط مثل هذه املتغريات حـىت ال تكـون ىف صـاحل إحـدى     

                                      ً                        اموعات دون األخرى ومن هذه املتغريات أيضاً اجتاهات املدرسني والتالميذ 
   .           حنو التجربة 

   :                   أهداف ضبط املتغريات

   :                                      يهدف ضبط املتغريات ىف التجربة إىل ما يأتى   

   :   ت           عـزل املتغريا    -     ١

                                                         ففى جتارب اإلدراك احلسى الىت تتطلب التمييز باللمس ميكن للباحث   
                                                                    أن يعزل عن املتغري املستقل املتغريات املرتبطة باملتغريات البصرية بأن يعصـب  

   .                              عيون األفراد املشاركني ىف التجربة 

   :               تثبيت املتغريات    -     ٢

             ابع كالتحصيل     ً                                            فمثالً متغريات مثل السن أو الذكاء ىف ارتباطها مبتغري ت  
                                                                    ىف مادة معينة يتعذر ضبطها عن طريق العزل ولذلك يلجأ الباحث إىل تثبيـت  
                                        ً       ً                   أثر مثل هذه املتغريات حىت يكون تأثريها واحداً تقريباً ىف كل من امـوعتني  

                                               وميكن حتقيق هذا الضبط واختيار األفراد ىف امـوعتني    .                    التجريبية والضابطة 
                            وأن يكون هلما نفس املتوسـطات    .      واحد                              من عمر زمىن واحد ، وعمر عقلى

   .                                 واالحنرافات املعيارية ىف هذه املتغريات 

٣١١



 

   :                                          التغري الكمى ىف املتغري أو املتغريات التجريبية    -     ٣

                                                              وذلك للتعرف على درجة تأثريه ىف املـتغري أو املـتغريات التابعـة ،      
           بواسـطتها                                                          ويسهل حتقيق هذا ىف التجارب الىت يتوافر هلا أدوات وأجهزة ميكن 

                                       ً                           أن يتحكم الباحث ىف هذا التغيري الكمى فمثالً ىف بعض التجارب النفسية الىت 
                                                                  تستخدم فيها تغريات نفسية ، ميكن للباحث أن يغري من كم هـذه املـتغريات   
                                                                      بالزيادة أو النقصان والتحكم ىف ذلك بدقة عن طريـق األجهـزة املناسـبة ،    

                        التغريات الكمية ىف درجاا                                            ويساعد هذا التحكم الكمى على دراسة أثر هذه
   .                                                املتفاوتة على املتغري أو املتغريات التابعة ىف التجربة 

   :                 طرق ضبط املتغريات

    :                  الطرق الفيزيقية    -     ١

   :                                                   يستخدم ىف حتقق الضبط التجريىب الوسائل الفيزيقية اآلتية   

   :                 وسائل ميكانيكية    -    أ   

                  رى فيه التجربة من                                           مثل توفري خصائص فيزيقية معينة للمكان الذى جت  
          ً             ومنها أيضـاً اسـتخدام     .                                           حيث اإلضاءة أو التهوية أو عزل الصوت اخلارجى 

        دراسـة     يف     كوب   ليس   الت                                                املتاهات ىف دراسة التعلم واستخدام أدوات معينة مثل 
   .                                سرعة قراءة الكلمات وإدراك الصور 

   :               وسائل كهربيـة    -  ب 

   .             لتعلم الشرطى                                            مثل استخدام تيار كهرىب متفاوت الشدة ىف جتارب ا  

٣١٢



 

   :               وسائل جراحيـة    -  جـ

                                                         وتستخدم عادة ىف جتارب احليوان حيث تستأصل أجزاء معينـة مـن     
   .                                              اجلسم لكى يدرس الباحث آثار ذلك على سلوك احليوان 

   :               العقاقــــــري    -   د  

            ً                                             وتستخدم أيضاً ىف جتارب احليوان ، دف التعرف علـى تأثريهـا ىف     
   .                        أمناط سلوكه ، وجوانب منوه 

 Selection   :                   الطرق االنتقائية    -     ٢

                                                             وتستخدم هذه الطرق ىف كثري من التجارب التربوية والنفسـية الـىت     
                      وبواسطة هـذه الطـرق     .                                           تتطلب استخدام أكثر من جمموعة جتريبية وضابطة 

                                                                     ميكن حتقيق درجة مقبولة من التكافؤ بني أفـراد هـذه اموعـات بالنسـبة     
                                           يما عدا املتغريات التجريبية ومن أمهها الطـرق                             للمتغريات املؤثرة ىف التجربة ف

   .                                العشوائية وطرق اموعات املتكافئة 

 Statistical Methods   :                     طرق الضبط اإلحصائى    -     ٣

                                                       وتستخدم ىف احلاالت الىت يصعب على الباحـث أن يضـبط فيهـا      
                                                                       املتغريات بالطرق األخرى الفيزيقية أو االنتقائية ، كـأن تتـداخل املـتغريات    

             ومثـل هـذا     .                                                بعضها البعض اآلخر ما يتعذر فيه الضبط االنتقـائى       رتبط   وت
                                                                    التداخل أو االرتباط بني املتغريات ميكن ضـبطه والسـيطرة عليـه بطـرق     

                    وحتليـل التبـاين     Correlation                                      إحصائية معينة مثـل االرتبـاط اجلزئـى    

Analysis of Variance     وحتليل التبـاين املصـاحب                         Analysis of Co-

variance  .   

٣١٣



 

   :                            أنـواع التصميمات التجريبية

                                                              هناك أنواع متعددة من التصميمات التجريبية تتفـاوت ىف مزاياهـا     
                                                                ونواحى قصورها وبعبارة أخرى ىف قوا وضعفها من حيـث كفايـة ضـبط    

                                      وفيما يلى نعـرض ألكثـر أنـواع هـذه       .                               املتغريات املؤثرة ىف املتغري التابع 
   .                  التربوية والنفسية                   ً              التصميمات استخداماً ىف جمال البحوث 

   .  One Group Methods                   طرق اموعة الواحدة    :     ً  أوالً  

   .  Equated Group Methods                     طرق اموعات املتكافئة    :       ً ثانياً 

   .  Rotational Methods                                     طرق تدوير اموعات أو الطرق التبادلية    :       ً ثالثاً 

   :                    طرق اموعة الواحدة   :       ً أوالً

                                    ب على جمموعة واحـدة مـن األفـراد ،                           جيرى هذا النوع من التجار  
                                                                 ولذلك فهو سهل االستخدام ىف البحوث التربوية الىت جترى على التالميـذ ىف  
                                                                  الفصول حيث ال يتطلب هذا التصميم إعادة تنظيمهم وتوزيعهم ، ويسـتخدم  
                                  ً                             عادة نفس التالميذ ويقارن حتصيلهم مثالً ىف ظل ظرف معـني بتحصـيلهم ىف   

                                          عة الواحدة متر حبالتني إحدامها تضبط األخرى ومن            مبعىن أن اجلما  .         ظرف آخر 
                                                                 الناحية النظرية ال يوجد ضبط أفصل من استخدام نفس اموعة ىف احلـالتني  
                                                                     طاملا أن مجيع املتغريات املستقلة املرتبطة خبصائص أفراد اموعة ، واملـؤثرة ىف  

   .                           املتغري التابع قد أحكم ضبطها 

   :                     خلطوات اإلجرائية اآلتية                             وميكن أن نلخص هذا التصميم ىف ا  

                                                            جيرى اختبار قبلى على اموعة وذلك قبل إدخال املتغري املسـتقبل ىف      -     ١
   .        التجربة 

٣١٤



 

                                                            يستخدم املتغري املستقل على النحو الذى حيدده الباحـث ويضـبطه ،       -     ٢
                                                           ويهدف هذا االستخدام إىل إحداث تغريات معينة ىف املتغري التابع ميكن 

   .                مالحظتها وقياسها 

   .                                                       جيرى اختبار بعدى لقياس تأثري املتغري املستقل ىف املتغري التابع     -     ٣

                   مث ختترب داللـة هـذا      ي                                        حيسب الفرق بني القياس القبلى والقياس البعد    -     ٤
   .             ً الفرق إحصائياً 

                                                          وهناك تصميم آخر يستخدم اموعة الواحدة لكى متر حبالتني إحدامها   
   :               اخلطوات اآلتية                                تضبط األخرى ويتلخص هذا التصميم ىف

   .                                 جيرى اختبار قبلى على أفراد اموعة     -     ١

                                                            يستخدم مع اموعة األساليب العادية الىت متثل عامل الضبط ، كـأن      -     ٢
   .                                                   يستخدم طريقة التدريس التقليدية ىف وحدة دراسية معينة 

                                                          جيرى اختبار بعدى على أفراد اموعة وحيسب متوسـط الزيـادة ىف       -     ٣
   .                                           ري التابع وهو التحصيل ىف هذه الوحدة الدراسية     املتغ

   .                                           جيرى اختبار قبلى آخر يرتبط بتدريس وحدة أخرى     -     ٤

                                                              تتبع طريقة جديدة ىف تدريس الوحدة الثانية وهى متثل ىف هذا التصميم     -     ٥
   .             املتغري املستقل 

                                                           جيرى اختبار بعدى على نفس أفراد اموعة وحيسب متوسط الزيادة ىف    -     ٦
   .                                          املتغري التابع وهو التحصيل ىف الوحدة الثانية 

                                                              يقارن بني متوسطى الزيادة ىف احلالة األوىل ومتوسط الزيادة ىف احلالـة      -     ٧
   .                                   ً الثانية وخنترب داللة هذا الفرق إحصائياً 

٣١٥



 

                                                            ومن املهم عند اسـتخدام هـذا التصـميم أن تكـون الوحـدتان        
ـ            ص تدريسها ف                                       املستخدمتان ذات مستوى صعوبة واحدة وأن خيص            رة زمنيـة     ت

                                                                    واحدة وأن تكون هلما نفس الدرجة ىف إثارة اهتمـام التالميـذ وأن يسـفر    
   .                                                     االختباران املستخدمان عن درجات ذات قيمة قياسية متساوية 

                                                              وقد يبدو ألول وهلة أن طريقة اموعة الواحدة طريقة مثالية لضـبط    
                         املستقصى هلذا النـوع مـن                                                مجيع املتغريات ماعدا املتغري املستقبل ولكن التأمل

                                                                التصميم يكشف لنا عن كثري من املتغريات غري املضبوطة الىت ميكن أن تؤثر ىف 
                                                  أن يكون املدرس أكثر كفاءة ىف التدريس بطريقة عنـه ىف    :                  املتغري التابع مثل 

  ي        ألبعـد                               كما أن التالميذ ىف حالة االختبار   .     مها   ألحد                   ً أخرى ، أو أكثر حتمساً 
        وكـذلك    .           ً                                وأكثر نشجاً عما كانوا عليه ىف بداية التجربة                  ً يصبحون أكثر سناً

           وبالتـايل    ي       ألبعـد                                                        فقد ينتقل أثر ما تعلموه ىف القياس القبلى ليظهر ىف القياس 
         واملـتغري           لقبلـي  ا                                                     يكون التأثري الذى أسفرت عنه التجربة حمصلة لتأثري القياس 

              يـة أن جـدة                                                هذا باإلضافة إىل أنه من املعروف الدراسات التجريب  .        املستقل 
                                                                   الطريقة قد تؤدى إىل حتسن ىف التحصيل بغض النظر عن قيمتـها احلقيقيـة ىف   

   .       التأثري 

   :                      طرق اموعات املتكافئة   :         ً ثانياً

                                                          وللتغلب على عيوب التصميم التجريىب لـدى اموعـة الواحـدة      
                                                                  تستخدم التصميمات التجريبية الىت تتضمن أكثر من جمموعة ومن أبسط هـذه  

                                                           طريقة اموعة التجريبية الواحدة واموعة الضابطة الواحـدة ،            التصميمات 
                                                               غري أن هناك تصميمات أخرى تستخدم جمموعة جتريبية واحدة مع جمموعتني أو 
                                                             ثالث ضابطة وتصميمات أخرى تستخدم أكثر من جمموعة جتريبية مع جمموعة 

٣١٦



 

        التكافؤ                                              وينبغى ىف مجيع هذه احلاالت أن يراعى الباحث حتقيق  .             ضابطة واحدة 
   :                                                          بني اموعات املستخدمة ، وهناك أساليب لتحقيق هذا التكافؤ وهى 

   :                                االنتقاء العشوائى ألفراد اموعات    -    أ   

                                                            وىف هذه احلالة يفترض الباحث أن اموعات التجريبيـة والضـابطة     
  مث   .                                                           اختريت من جمموعات كبرية من األفراد أى من جمتمع أصلى كبري واحـد  

                                                      يب الختبار أفراد هذه اموعات تضمن أن يكون لكل فرد فيها            يستخدم أسال
                                              وبعبارة أخرى يؤدى استخدام األساليب العشـوائية    .                      فرصة متساوية لالختيار 

                                                                  ىف انتقاء أفراد هذه اموعات إىل حتقيق املساواة بني احتماالت االختيار لكل 
               التكـافؤ بـني                            وهذا أسلوب من أساليب حتقق   .                         فرد من أفراد اتمع األصل 

                                                                     اموعات وميكن استخدام اجلداول العشوائية للقيام ذه العملية أو أى طريقة 
   .                           أخرى تكفل االختيار العشوائى 

                                                التكافؤ بني اموعات على أسـاس متوسـطات درجـات        -  ب 
                                     والضابطة واحنرافاا املعيارية للمتغريات                   اموعات التجريبية 

   :                 دا التغري املستقل                         املؤثرة ىف املتغري التابع ماع

                                                               وىف هذا النوع من التكافؤ يضبط التوزيع التكرارى وتـتم املسـاواة     
      ً                                                               تقريباً بني اموعات التجريبية والضابطة بتماثل الرتعة املركزة والتشـتت ىف  

        الرتباطه        أساسه                                                        اموعات ، فإذا كان العمر هو املتغري الذى تزيد التكافؤ على 
                                        مجاعات ذات متوسط عمرى واحد ، وقد يتطلـب                         مبوضوع البحث فإننا خنتار 

                                                                   األمر استبعاد بعض أفراد إحدى اموعات ليتحقق التكافؤ بينها ومن املمكن 
                                                       ً          أن يكون متوسط األعمار واحدة ىف جمموعتني والتشتت فيهما خمتلفاً ، ولـذا  

   .                                              يتعني على الباحث أن يراعى أن التشتت واحد فيهما 

٣١٧



 

   :          املتماثلة        األزواج      طريقة     -  جـ

                                                          وتتطلب هذه الطريقة أن خيتار األفراد على أساس أزواج حبيث تكون   
                                                               خصائص الفردين ىف كل زوج متماثلة ىف السن والذكاء وغريها من املتغريات 

            ً      ً                        ويعني عشوائياً واحداً من كـل زوج للمجموعـة     .                        املؤثرة ىف نتائج التجربة 
               أسـاس املسـلم        وعلى   .                                             الضابطة ويوضع الفرد اآلخر ىف اموعة التجريبية 

                                                                بأن جمموع املقادير املتساوية متساو يتحقق التكافؤ بني اموعة الضابطة        القائل 
                                                وهكذا حتذف مجيع املتغريات املؤثرة ماعدا املتغري املستقل   .                   واموعة التجريبية 
   .                   املراد اختيار تأثريه 

      :               طريقة التوائم    -   د  

                      حيث تضع أحد التـوأمني                                         وىف هذه الطريقة تستخدم التوائم املتماثلة   
       ً                       ً                                      عشوائياً ىف اموعة التجريبية مـثالً واآلخـر ىف اموعـة الضـابطة وقـد      
                              ً                                   استخدمت هذه الطريقة وحققت جناحاً ىف البحوث الىت تدرس أثـر الوراثـة   
                                                            والبيئة ىف حتديد خصائص الشخصية كالذكاء ومسات الشخصية واخلصـائص  

              ً                    أن توفر أعداداً كافية من التـوائم                                        اجلسمية إال أنه من الناحية العملية يصعب 
   .                                             لتحقيق التكافؤ بني اموعات التجريبية والضابطة 

   :                                           اعتبارات هامة ىف البحوث التجريبية التربوية

                                                              يعترب املنهج التجريىب أدق أنواع املناهج وأكفأها ىف التوصل إىل نتائج   
   :                                                   دقيقة يوثق ا ، ويرجع ذلك إىل اعتبارات كثرية من أمهها 

                                                           أنه يسمج بتكرار التجربة حتت شروط واحدة ، مما يتيح مجع املالحظات     -      أ 
                                                             والبيانات عن طريق أكثر من باحث وهذا يساعد ىف التحقق من ثبـات  

   .               النتائج وصدقها 

٣١٨



 

                                               ً      ً         أن يتيح للباحث أن يغري عن قصد وعلى حنو منظم متغرياً معينـاً وهـو       -  ب 
                           ى متغري آخر هو املتغري التابع                                     املتغري التجريىب أو املستقل لريى تأثريه عل

                                                       وذلك مع ضبط مجيع املتغريات األخرى وبناء على ذلك ميكن للباحث 
                                                               أن يدرس العالقات العلية أو البيئية بني متغريات الظاهرة وبصورة أدق 

   .                                   عما لو اتبع املنهج الوصف أو التارخيى 

                                                            ولقد ترتب على ذلك أن البـاحثني ىف اـال التربـوى والنفسـى       
                                           هذا املنهج ىف دراسة الظاهرات الىت تقع ىف جمـال         إتباع              جتماعى حياولون    واال

                                                              ختصصام ، غري أن هناك صعوبات تواجههم وتتطلب بذل املزيد من اجلهـد  
              ومـن أمثلـة     .    ة       امليداني                                             إلمكان االقتراب من متطلبات هذا املنهج ىف دراستهم 

   :             هذه الصعوبات 

                                 التها التعليمية ىف األساس إىل إجراء                             ملا كانت املدارس عادة ال دف رس    -     ١
                                                           لتجارب ، واالضطالع بالبحوث التربوية فإن من املتوقع أن يصـادف  
                                                           أى باحث صعوبات إدارية وتنظيمية حتـول دون اسـتخدامه لـبعض    
                                                               التصميمات التجريبية وأساليب الضبط الىت أشرنا إليها مـن قبـل ،   

                  يمية تنشأ مدرسـة                                   مثل هذه الصعوبة ىف بعض النظم التعل            والتغلب على 
                                                            أو أكثر جترى فيها التجارب العديدة على مـا يسـتحدث ىف احلقـل    

   .                          التربوى من أساليب التعليم 

                                                                أن النتائج الىت تتوصل إليها من التجريب التربوى ال تقتصر على أفراد     -     ٢
        ولـذلك    .                                                     التجربة ، وإمنا على مجاعات أكرب من العينة موضع الدراسة 

                                              التجربة ممثلة للمجتمع األصل املراد تطبيق النتائج                     فما مل تكن العينة ىف
                                                               أو تصميمها عليه ، فإن الباحث ينبغى أن يتوخى احلذر عنـد تعمـيم   

   .       نتائجه 

٣١٩



 

                                                       مثة صعوبات سوف تعترض الباحث ىف ضبط املـتغريات ىف التجـارب       -     ٣
                                                               التربوية الىت جترى على التالميذ ىف األحوال العادية بسبب طبيعة تقسيم 

                    غري أن الباحث يستطيع   .                               ذ وتوزيعهم على الفصول والصفوف       التالمي
                                                           أن يتغلب على كثري من الصعوبات باستخدام أساليب إحصائية مثـل  
                                                               االختيار العشوائى واملربع الالتيىن وحتليل التباين املصاحب ، واالرتباط 

   .                              اجلزئى واالرتباط املتعدد وغري ذلك 

                                 البحوث التربويـة عـادة تتضـمن                                 وملا كانت املتغريات التجريبية ىف     -     ٤
                                                                 استخدام طرق أو أدوات أو وسائل تعليمية معينـة لبيـان فاعليتـها    
                                                                 التعليمية واملفاضلة فيما بينها ، فإن ذلك خيلق أمام الباحث صـعوبات  
                                                              مؤداها أن فاعلية أية طريقة أو وسيلة يصعب إرجاعها إىل عامل واحد 

                       ماعية ظـاهرات معقـدة                                           فرد ، ألن الظاهرات التربوية والنفسية االجت
                                                                  متداخلة العوامل حتكمها العلية الشبكية أكثر مما حتكمها العلية اخلطيـة  

                                    وهذا ما ينبغى أن يدخلـه الباحـث ىف     .                         أى عالقة بسيطة بني متغريين 
                                                                 اعتباره عند تفسريه لنتائج جتربته وخاصة ما يتصل بتـأثري أو فاعليـة   

   .               العامل التجريىب 

                                         احلقل التربوى أن يراعى ىف تصميمه التجـريىب                      ينبغى على الباحث ىف    -     ٥
                                                            وىف تنفيذ هذا التصميم استخدام ظروف للتجربة تقترب إىل حد كـبري  
                                                                   من الواقع التعليمى العادى حىت يكون لنتائجها قابلية أكثـر للتعمـيم   
                                                            والتطبيق أما لو أجريت التجربة حتت ظروف مصطنعة ال متثل الواقـع  

                                    هذه احلالة ال تكون صاحلة للتطبيق علـى                 نتائجها ىف مثل             التعليمى فإن 
   .                                             املشكلة الىت درست ىف ظروف حجرات الدراسة العادية 

٣٢٠



 

                                                              ملا كانت النتائج أو التصميمات الىت يتوصل إليها الباحث ىف البحـث      -     ٦
             عينـة مثـل                                                     التجريىب التربوى تعتمد على استخدام وسائل للقياس ، م

                          ر مثل هذه الوسائل ألغـراض                                       االختبارات فينبغى مراعاة الدقة ىف اختيا
                                                                البحث حىت تأتى النتائج على درجة مقبـول مـن الدقـة والثبـات     

   .       والصدق 

                                                          وهذا يتطلب من الباحث أن حيقق ألدوات حبثه الشروط الىت ينبغى أن   
   .                           تتوافر ىف أداة القياس اجليدة 

٣٢١
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Quotations� �

�Quotationא����س� �

   :               مفهوم االقتباس

                                                              عبارة عن تقرير مكتوب يعرب عن رأى معني ونتيجـة حبثيـة معينـة ،    
                           ً     ً لك التقرير ميكن أن يؤدى دوراً حمدداً                              ً      يستخدمه الباحث إذا كان مقتنعاً بأن ذ

   .                                              ىف حبثه ، وهذا يعىن أن االقتباس جيب أن يكون هادفا

      :                           مىت يلجأ الباحث إىل االقتباس

   .                 ً                     إذا كان يريد دعماً ملوقفه من قضية معينة     -     ١

   .                         ً       ً       إذا كان يريد أن يفند رأياً معارضاً ملوقفه     -     ٢

                              سد املعىن الذى يطرحه الباحث على                             إذا كانت كلمات النص املقتبس جت    -     ٣
   .        حنو أفضل 

                                                       إذا كان النص املقتبس حيتوى على مصطلحات يصعب على الباحـث      -     ٤
   .             إجياد بديل هلا 

                                                               ذا كان الباحث يريد أن يعقد مقارنات بني آراء وأفكار مـن يقتـبس       -     ٥
   .     منهم 

   ثى                                                        هلذه األسباب تعترب االقتباسات من املكونات الرئيسة ألى تقرير حب  
   .                         السيما املاجستري والدكتوراه 

٣٢٤



 

                                                      وجيب على الباحث أال يسهب ىف استخدام االقتباسات وإال ضـعفت    
                                                                     البنية األساسية لبحثه ، وجيب أن تكون هذه االقتباسات هادفـة وهلـا أدوار   
                                                                 حمددة ومعينة ىف البحث ، كما أن كثرة االقتباسات تعكس تقصري الباحـث ىف  

                                            ىف طرح قضايا حبثه ، األمر الذى يشعر القارئ هلذا                           عدم قيامه بالدور املنوط به 
                                                                 البحث أو التقرير بأنه ال وجود لشخصية الباحث وذلك يعىن أن الباحث جيب 
                                                                أال يكون ىف موقف املتفرج أمام االقتباسات وال يستخدمها بدون ضـرورة ،  

   .                                    ولالقتباس قواعد جيب أن يراعيها الباحث 

      :                    راعاا عند االقتباس           تقاليد جيب م  /      أصول   /     أسس   /       قواعد 

                                                                 التزام الدقة واألمانة ىف نقل االقتباس ، فال حياول الباحث تصـحيحه ،      -   ١

                                                                  أو التعديل ىف عالمات الترقيم ، أو كتابـة بعـض العبـارات ببـنط     

   .    مميز 

                                  ً      ً                        إذا أراد الباحث أن يصحح خطأ مطبعياً بارزاً ، فينبغـى أن يشـري إىل       -     ٢
           [ ... ] .          و بني قوسني                    ذلك مبالحظة ىف اهلامش أ

                                                             إذا أراد الباحث أن بعض الكلمات أو العبارات ىف االختبار غري مهمة     -     ٣
                                                           بالنسبة له ، فيمكن أن حيذفها بشرط أال يؤدى ذلك إىل حتريـف رأى  

  ،    ...                          ط متتالية مكان احملذوف هكذا                              صاحبها ، وعليه أن يضع ثالث نقا
   .                 لتشري إىل كالم حمذوف 

                                                   الباحث بنقل االقتباس إىل منت حبثه فعليـه أن يالحـظ أن              عندما يقوم     -     ٤
                                                                القارئ يعتقد أن الباحث يؤيد الفكرة الىت يتضمنها االقتباس إن مل يقم 

   .                     بتنفيذها على حنو واضح 

٣٢٥



 

  )اهلوامش ( مفهوم احلواشى 

Footnotes 

  

  ،                                      ن مساحة باجلزء السـفلى مـن الورقـة                           احلاشية أو اهلامش عبارة ع
                          ، ويستخدم الباحث ىف حتقيـق    )    سم    ٤     حواىل   (       ط قصري                منفصلة عن املنت خب

   :              أو وظائف منها   /           عدة أهداف 

                                                             اإلشارة إىل املصدر أو املرجع الذى اقتبس منـه الـنص أو الفكـرة        -     ١
   .                   املذكورة ىف املنت أعاله 

                                                                إعطاء أمساء مراجع إضافية تؤيد الفكـرة املـذكرة ، أو اإلشـارة إىل        -     ٢
   .                         أى الذى يذهب إليه الباحث                    مراجع أخرى ختالف الر

   .                                      ذكر نص مساعد لتأييد النص املذكور ىف املنت     -     ٣

   .                                     شرح متمم لفكرة جمملة جاءت ىف صلب البحث     -     ٤

   .                 شرح بعض املصطلحات     -     ٥

   .                                التعريف بشخصية جمهولة رغم أمهيتها     -     ٦

   .                               التعريف مبكان أو بلدة غري معروفة     -     ٧

   .                              آنية واألحاديث الشريفة وحتقيقها                ختريج اآليات القر    -     ٨

                                        ً                      التنويه بفضل من قد يكون قدمك للباحث عوناً أو مساعدة علميـة أو      -     ٩
   .       ً      ً اقتراحاً مفيداً 

   :             خدام املراجع  ست ا      -     ١

                                                          تعترب كتب املراجع من األدوات واملصادر الىت ال غىن عنـها لطالـب   
             وتضم املكتبات   .      ليها                                               األحباث للحصول على البيانات واملعلومات الىت حيتاج إ

٣٢٦



 

                                                                    العربية واألجنبية الكثري من هذه الكتب الىت تشمل أدلة لكتـب املراجـع ،   
                                                                      ودوائر املعارف ، والقواميس ، والتقارير والكتب الدورية ، وكتب التراجم ، 

                                     وبعض هذه املراجـع ذات طبيعـة عامـة      .                          وخالصات الرسائل والدوريات 
                                 االت معينة ، ومنها ااالت التربوية                                  والبعض اآلخر له طبيعته املتخصصة ىف جم

                                                                         والنفسية ، وينبغى أن يتوفر لدى الطالب املعرفة الكافية ذه املراجع واملهارات 
                          وهلذا سنعرض ىف إجياز ىف هـذا    .                                      الىت متكنه من استخدامها وحسن اإلفادة ا 

   :                      الفصل للموضوعات اآلتية 

                       اـاالت التربويـة                                            التعريف بكتب املراجع العامـة واملتخصصـة ىف      -     ١

   .           والنفسية 

   .                              استخدام املراجع وكتابة املذكرات     -     ٢

    :                    أدلة لكتب املراجع

                                                            إزاء التزايد اهلائل ىف كتب املراجع ظهرت احلاجة إىل أدلـة تعـرف     
                                                                 الباحث مبجموعات كبرية من هذه املراجع ، وحتتوى هذه األدلة عـادة علـى   

                                  ا يزود الدارس بتوجيهات عن إعـداد                                 وصف وتقومي هلا ، كما أن البعض منه
   :                                          تقارير البحوث ، ومن أهم هذه األدلة ما يأتى 

   :                       أدلة املراجع العامة     )  أ   ( 

 .Guide to Reference Books By C     :                     الدليل إىل كتب املراجع     -     ١

M. Winckell  .   

 .Basic Reference Sources By L     :                         املرجع للمصادر الرئيسـية      -     ٢

Shores  .   

٣٢٧



 

 Reference Books Bu M. N. Barion     :           كتب املراجع     -     ٣

 How and Where to Look it     :                          كيف وأين تبحث عن املراجـع      -     ٤

up By R. W. Morphey  .   

   :                      أدلة املراجع التربوية   )   ب (

 How to Locate     :                                       كيــف تتوصــل إىل املعلومــات التربويــة     -     ١

Educational Information  .   

 Library Research in   :                                  ادر املكتبية ىف البحـوث التربويـة      املص    -     ٢

Educational Research  .  

                                                                وجدير بالذكر أن نشري هنا إىل أن املكتبة العربية ىف حاجـة إىل أدلـة     
   .                           لكتب املراجع باللغة العربية 

    :                دوائر املعارف   )    جـ (

        معينة ،                                                        حيتاج الباحث إىل دائرة املعارف عندما يريد التأكد من حقيقة   
                         وحتتوى دوائر املعارف علـى    .                                        أو معرفة ملزيد من املعلومات عن موضوع معني 

                                                        معلومات ىف خمتلف املوضوعات وكذلك عن األشخاص واألحداث واألماكن 
                             ً                                      واألشياء وغريها ، كما حتتوى أيضاً على قوائم مراجع منتقاه أعدها أشـخاص  

          تقع ىف جزء             أو املوضوعات                  وبعض هذه الدوائر   .                            هلم مكانتهم العلمية املرموقة 
                                                                 أو جملد واحد والبعض اآلخر يقع ىف عدة جملدات ، وتنظم حمتويـات دوائـر   
                                                                املعارف على ساس ترتيب هجائى أو ىف تبويب موضوعى للمعرفة اإلنسـانية  
                                                              الىت تسجلها ، ويصدر عن بعضها إضافات أو مالحق سنوية تضـم أحـدث   

                            أن يرجع إىل أحدث الطبعات وإىل             وعلى الباحث   .                          األفكار والتطورات املعرفية 
   .                                                  اإلضافات واملالحق السنوية لكى حيصل على أحدث املعلومات

٣٢٨



 

   :                                                ومن دوائر املعارف العربية املعروفة نشري إىل ما يلى

   :                            دائرة معارف القرن العشرين    -     ١

                                                                  وهى عبارة عن موسوعة عامة ىف اللغة العربية والعلوم النقلية والعقلية   
                                                    تتناول موضوعات ىف اللغة والبالغـة واحلـديث والتفسـري                    والكونية ، فهى

                                                                     واألصول وغريها من العلوم العربية والدينية ، كما حتتوى على تراجم للعلماء 
                                                                        واملفكرين العرب ىف العلوم والطبيعة والكيمياء ، والفلك والعلوم االجتماعيـة  

          ردهـا إىل                                                ويتطلب استخدامها جتريد الكلمة من احلروف املزيدة و  .          والروحية 
            يبحث عنـها    "     ميان  إ  "     ً                          فمثالً ىف حالة البحث عن معىن كلمة   .             أصل االشتقاق 

   .   "    أمن   "    حتت 

   :                     دائرة املعارف احلديثة    -     ٢

                                                         وهى عبارة عن موسوعة عامة مبسطة وخمتصـرة ىف اللغـة واآلداب     
                                                                 والعلوم ، وهى تعتمد ىف تبويب مادا على الترتيب اهلجائى للكلمات حبسب 

                                                          لمة ، وموضحة بالرسوم والصور واخلرائط ، وحتتوى هذه الدائرة ىف         شهرة الك
                                                                     ايتها على قاموس للعامل وتقومي للتاريخ املصرى ، ونشرت هذه الدائرة مكتبة 

   .                      األجنلو املصرية بالقاهرة 

                                                           ومما يؤخذ على هاتني الدائرتني السابقتني أن كل منهما كتب بواسطة   
                                  ائيون ىف فروع املعرفة والعلوم الـىت                               شخص واحد ومل يكتب موضوعاا أخص

   .                     تناولتها هذه الدوائر 

   :               وسوعة الذهبية  امل    -     ٣

                                                          وهى موسوعة عامة مترمجة ومؤلفة واشترك ىف حتريرها وترمجتها مجـع    
٣٢٩



 

                                                     ً      ً            من العلماء واألدباء واألخصائيني ، وموضوعاا مرتبة ترتيباً أجبـدياً وتقـع ىف   
                                 الفنون ومزودة بالرسـوم والصـور       ً                           جزءاً ، وهى تتناول خمتلف العلوم و    ١٢

   .                                                        امللونة ، وتصدر هذه املوسوعة عن مؤسسة سجل العرب بالقاهرة

   :                      دائرة املعارف اإلسالمية    -     ٤

                                                         وهى موسوعة تتناول املوضوعات اإلسالمية والتـاريخ اإلسـالمى ،     
                                                                 وحتتوى على كثري من املعلومات عن العامل اإلسالمى وهى مترمجـة إىل اللغـة   

                                                        عن النسخ األصلية الىت صدرت عن جمموعة من املستشرقني باللغـات          العربية 
                                            وحتتوى الدائرة املترمجة على تعليقات ملـا ورد    .                             اإلجنليزية والفرنسية واألملانية 

                                                                 ىف النسخة اإلجنليزية وردود على موضوعاا من جانب الكتـاب واملفكـرين   
   .      العرب 

   :                     موسوعة الفقه اإلسالمى    -     ٥

              وهى تصدر عـن    .                           ناول موضوعات الفقه اإلسالمى              وهى موسوعة تت  
                                                                  الس األعلى للشئون اإلسالمية ، ويشترك ىف حتريرها كبار العلماء والفقهاء 

   .                           وصدر منها حىت اآلن مثان أجزاء 

                                                             ومن دوائر املعارف األجنبية العامة نشري إىل اثنني من أكثرها شـهرة    
   :    ومها 

  Encyclopedia Britannica  : دائرة املعارف الربيطانية  -  ١

                                                    وهى حتتوى على مقاالت متخصصة حيررها أخصائيون كل ىف جمـال    
               وىف ايـة كـل     .                                                ختصصه وخربته ، ومعظم املقاالت موقع عليها من أصحاا 

                                         ً     ً وحيتوى الد األخري وهو الرابع والعشرين فهرساً عاماً   .                    مقال قائمة مبراجعها 
٣٣٠



 

                                لباحـث للكشـف عـن املعلومـات                        وينبغى أن يستخدمه ا  .             جلميع جملداا 
   .                                         والبيانات الىت حيتاج إليها وتتصل مبوضوع حبثه 

   .                                                          ويصدر هلذه الدائرة ملحق سنوى اشتمل على ما يستجد من املعرفة

 Encyclopedia Americans     :                       دائرة املعارف األمريكية    -     ٢

               ً                                         وهى حتتوى أيضاً على مقاالت متخصصة ولكنها قصـرية وخمتصـرة     

                                                             لباحث ىف دائرة املعارف الربيطانيـة ، وتوجـد ىف ايـة معظـم          جيده ا    عما 

                                                         ً             املقاالت قائمة باملراجع ، كما وتقع هذه الدائرة ىف ثالثـني جملـداً وحيتـوى    

                                                                الد األخري على فهرس مصنف يسـاعد الباحـث ىف معرفـة املعلومـات     

                                                                      والبيانات وأماكنها ىف الـدات ، وهـى دائـرة معـارف جيـدة تـزود       

                                                        مبعلومات مناسـبة عـن األشـخاص واألمـاكن واملؤسسـات ىف              الباحث

                               ً                                     الواليات املتحدة األمريكية ، وأيضاً هلا ملحق سنوى يشـتمل علـى املعرفـة    
   .       اجلديدة 

                                                             ومن دوائر املعارف األجنبية املتخصصة ىف ااالت التربوية والنفسـية    
   :                         واالجتماعية نشري إىل ما يلى 

   :     وية                        دائرة معارف البحوث الترب    -     ١

Encyclopedia of Educational Research 

                                                      وهى حتتوى على مقاالت مكتوبة بواسطة متخصصـني مشـهورين ىف     
             ويلى كل مقال   .   ة  ر                                   وتستشهد بنتائج األحباث التربوية املشهو  .                امليدان التربوى 

 Chester                                  وقد أعد هذه املوسوعة شيستر هـاريس    .                       قائمة خمتارة من املراجع 

Harris   ١٩٦٠    عام      .   
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   :                              دائرة معارف العلوم االجتماعية    -     ٢

                                                     تعاجل املوضوعات الىت تدخل ىف ميدان العلوم االجتماعية ىف كل     وهى   
  ،           ، والتاريخ                 األخالق ، واجلغرافية                                         من األنثروبولوجى ، واالقتصاد ، والتربية ، و

  ،                              وعلم النفس ، واخلدمة االجتماعية                                         والقانون ، والفلسفة ، والعلوم السياسية ، 
                                            وتعرض ىف اختصار لتاريخ حياة علماء االجتماعيات   .                 جتماع ، واإلحصاء    واال

   .                                                 املشهورين ، ومعاجلة تارخيية دقيقة لكثري من املوضوعات

   :                                                     ومن الدوائر األخرى املشهورة ىف ااالت االجتماعية والنفسية   

   . Encyclopedia of child Guidance                        دائرة معارف توجيه الطفل     -     ١

 Encyclopedia of Vocational                           ة معـارف التوجيـه املهـىن        دائر    -     ٢

Guidance  .   

   .  Encyclopedia of Would History                        دائرة معارف تاريخ العامل     -     ٣

 & Encyclopedia of Religion                           دائرة معارف الدين واألخـالق      -     ٤

Ethics  .   

     :          القواميس    -   د  

                  لكلمات مـن حيـث                                            تزودنا القواميس اجلديدة باملعلومات اخلاصة با  
   .                                                   تركيبها واشتقاقها ومعانيها ونطقها وكيفية استعماهلا

   :                              وتنقسم القواميس إىل ثالثة أنواع   

   .  Language Dictionaries             قواميس لغوية     -    أ   

   .  Bibliographical Dictionaries             قواميس تراجم     -  ب 

   .  Special Subject Dictionaries                    قواميس ملوضوعات خاصة     -  جـ
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   :                           ري ىف إجياز أشهر هذه القواميس    ونش  

   :                                     القواميس اللغوية العربية وتشتمل على

     :            لسان العرب    -

        أبـواب    :                                ً       ً                   واملادة اللغوية فيه مرتبة ترتيباً هجائياً ، وهـو مقسـم إىل   
                                                              وفصول واألبواب مرتبة حسب أواخر الكلمات ، والفصول مرتبـة حسـب   

                     الباحث أن جيردها مـن                                                 أوائل الكلمات وعند الكشف عن كلمة معينة به على
  )     سكن   (        ترد إىل   )       إسكان   (                  ً                      احلروف املزيدة فمثالً عن البحث عن معىن كلمة 

                           ويقع هذا القاموس ىف عشـرين      ) .   س   (          وىف الفصل   )   ن   (               ويبحث ىف الباب 
   .  م       ١٨٨٢                   وصدرت أول طبعه منه    .    ً جزءاً 

      :             قاموس احمليـط  ال    -

   ً       ً                 يباً هجائيـاً حسـب البـاب                                          واملادة اللغوية ىف هذا القاموس مرتبة ترت  
                                ولكنه أصغر منه ويقـع ىف أربعـة     .                                 والفصل كما هو احلال ىف لسان العرب 

   .  م     ١٨٧٢                   وصدرت أول طبعة منه   .       أجزاء 

    :            صباح املنـري  امل    -

                                                          وضع ىف األصل لتفسري معاىن األلفاظ املستعملة ىف الفقه ولكنه بعـد  
                                     ويقع ىف جزأين ىف جملد واحد ، وهو مرتـب    .                ً     ً      ذلك أصبح قاموساً عاماً للغة 

          ً              ويلزم أيضاً الكشـف عـن     .       ً       ً                        ترتيباً هجائياً حسب احلروف األوىل للكلمات 
                           وصدرت أول طبعة منـه عـام     .                                       الكلمة ومعناها جتريدها من احلروف املزيدة 

   .  م     ١٨٧٦
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   :             خمتار الصحاح    -

              واألصل ىف هـذا    .                                       وهو قاموس خمتصر عن معجم الصحاح للجوهرى   
                ً                                             وس أنه كان مرتباً حسب الباب والفصل كما هو احلال ىف قاموس لسـان       القام

                                       ولكن لكى يسهل على طالب املدارس الرجوع إىل   .                     العرب والقاموس احمليط 
        وصـدرت    .                                                    معاىن الكلمات أعيد ترتيب هذا القاموس حسب حروف اهلجاء 

   .   م    ١٨٧٠                أول طبعة له عام 

   :            عجم الوسيط  امل    -

                ، ويقع ىف جزأين،       ١٩٦٠                 ية ىف القاهرة عام                       صدر عن جممع اللغة العرب  
   .                                                 ويتميز هذا املعجم بطابعه العلمى ىف تعريف املصطلحات

    :                                                         ومن قواميس اللغة اإلجنليزية املشروحة باللغة العربية ما يلى   

   .    عرىب   ←←←←  E             قاموس النهضة     -     ١

   .  E  ←←←←                   القاموس العصرى عرىب     -     ٢

   .       املـورد     -     ٣

   :                            باللغة اإلجنليزية نذكر ما يلى                       ومن القواميس األجنبية  

   .  Oxford Dictionary              قاموس إكسفورد     -     ١

   .  Webster Dictionary            قاموس وبستر     -     ٢

   .  The American College Dictionary                      قاموس الكلية األمريكية     -     ٣

   :                        واميس أو معاجم التراجم ق

      ومنها   .                                                  تعطى هذه التراجم صورة خمتصرة لسري الشخصيات املعروفة   
   .                                    املعاجم العامة ومنها املعاجم املتخصصة

٣٣٤



 

   :                                ومن أمثلة معاجم التراجم العربية   

   .           معجم األعالم  -

  .             معجم األدبـاء  -

   :                                ومن أمثلة معاجم التراجم األجنبية 

   .  Webster Biographical Dictionary                    قاموس وبستر للتراجم     -

   .  World Biography                     معجم التراجم الدولية     -

 Who's Who in Egypt and                       هو ىف مصر والشـرق األدىن           معجم من    -

the Near East  .   

   .  Who's who                    معجم من هو ىف إجنلترا     -

   .  Who's Who in America                    معجم من هو ىف أمريكا     -

   .  Leaders in Education                           معجم التراجم لقادة التربية     -

               تراجم شخصـيات    "                         من هو ىف مصر والشرق األدىن   "           ويضم معجم   
                                                                        لكل من مجهورية مصر العربية ، اجلمهورية العربية الليبية ، مجهورية السودان ، 
                                                                            اجلمهورية اللبنانية ، اجلمهورية العربية العراقية ، مجهوريـة الـيمن الشـعبية    
                                                                           الدميقراطية ، البحرين ، اململكة العربية السعودية ، اململكة األردنية ، اهلنـد ،  

                                       اثيوبيا ، ويعرض هذا املعجـم ىف اختصـار                                باكستان ، سيالن ، اندونيسيا ، 
   .                             ملعلومات عن كل من هذه البلدان 

   :                      واميس املوضوعات اخلاصة ق

                                                       هى قواميس متخصصة تفيد الباحث ىف معرفة معاىن املصـطلحات ىف    
                                                     تلفة ، ويهم الباحث ىف امليادين التربوية والنفسية أهـم   خ             ن التخصصية امل ي    مياد

                                      ت التربية وعلم النفس والعلـوم أخـرى                               القوامني الىت تشتمل على مصطلحا
٣٣٥



 

                    وجـدير بالـذكر أن     .                                               وثيقة الصلة ما كعلم االجتماع والفلسفة واإلحصاء 
       ، مـن                                                 ً              القواميس العربية ىف التربية وعلم النفس حمدودة جداً من حيث العدد 

                                      ومن اجلهود املبذولة ىف هذا اال الىت قامت   .                          حيث املصطلحات الىت تتناوهلا 
                                                            نة املصطلحات التربوية والنفسية بالس األعلى لرعايـة العلـوم           ً  به حديثاً جل

                                                                والفنون واآلداب من إعداد قوائم مطولة تشتمل على كثري من املصـطلحات  
                                                           ً               التربوية والنفسية باللغتني العربية واإلجنليزية ، كما جيرى حالياً إعداد قـاموس  

   .                        موسع للمصطلحات النفسية

                                   ىت تفيد الباحث ىف اـاالت التربويـة                              وأما القواميس غري العربية ال  
   :                         والنفسية فمن أمهها ما يلى 

 Dictionary of Education     :             موس التربية  قا    -

                                       ألف مصطلح فـىن ومهـىن ، ويشـتمل علـى         ١٧             ويتناول حواىل   
                                                                    مصطلحات من امليادين وثيقة الصلة بالتربية كعلم االجتماع وعلـم الـنفس   

                                 كما يشتمل على املصطلحات األجنبيـة     .                             االجتماعى وعلم النفس والفلسفة 
   .                                                 غري اإلجنليزية الىت تستخدم ىف كتابات التربية املقارنة

 Dictionary of Psychology     :               موس علم النفس  قا    -

   .                                                  القاموس الشامل ملصطلحات علم النفس والتحليل النفسى  

Comprehensive Dictionary of Psychological and 

Psychoanalytical Terms. 

 Dictionary of Social Sciences     :                        قاموس العلوم االجتماعية    -

 Dictionary of Sociology   :                     قاموس علم االجتماع    -
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 Dictionary of Statistical     :                        اموس املصطلحات اإلحصائية ق    -

Terms  .   

  :                      تقاومي والكتب الدورية  ال    -

              ات والـتغريات                                              تضم التقاومي أحدث املعلومات والبيانات واإلحصائي  
                                                                      والتطورات ىف ميادين متنوعة تشمل امليادين التربوية واالجتماعية واالقتصادية 

    :                                         والسكانية ، ومن أشهر هذه التقاومي ما يلى 

   .  World Almanac              التقومي العاملى     -     ١

   .  Information Please Almanac                     تقومي معلومات من فضلك     -     ٢

   .  Economic Almanac                التقومي االقتصادى     -     ٣

                                                               وأما الكتب السنوية ىف التربية والتعليم فهى تعرض للفكر التربـوى    
                                                                  واألساليب واملمارسات التربوية واإلحصائيات التربوية احلديثـة ، وخيصـص   
                                                      ً      ً        بعض هذه الكتب السنوية ملعاجلة موضوعات معينة تلقى اهتماماً جاريـاً مـن   

                         ومتثل هذه الكتب السـنوية    .                                            جانب املربني واملهتمني بشئون التربية والتعليم
     ً     ً                                                      مصدراً خصباً للحصول على كثري من املعلومات والبيانات الىت م الباحث ىف 

   .                           املوضوعات التربوية والنفسية 

       :                                ومن أشهر الكتب السنوية املعروفة    -     ٢

                                              الصادر عن اجلمعية القومية لدراسـة التربيـة ىف                  الكشاف السنوى    -     ١

 National Society for the Study       يكيـة                     الواليات املتحدة األمر

Education      وقد صدر عن اجلمعي أول كتـاب سـنوى ىف عـام                                           
       وبعـض    .                                          ومازالت مستمرة ىف هذا العمل العلمى حىت اآلن       ١٩٠٢

   .                                     هذه الكتب السنوية يصدر ىف أكثر من جزء 

٣٣٧



 

 Mental Measurement                               الكتاب السنوى للقياس العقلـى     -     ٢

Year Bock  احث جبميـع االختبـارات التربويـة                وهو يعرف الب                                  
                                                              والنفسية واملهنية الىت ظهرت خالل الفترة الىت يتناوهلا الكتاب ، وهى 
                                                          تزود الباحث مبعلومات أساسية عن كل اختبار من حيث ناشره ومثنه 
                                            ً                   واملستوى التعليمى الذى يالئمه ، كما يقدم تقومياً لكل اختبار من قبل 

  .                              يدان أو اال الذى يستخدم فيه                              متخصصني هلم دراية باالختبار وبامل

                                                         ويصدر عدد جديد من هذا الكتاب كل فترة قد تتراوح من ثالث إىل 
  ،       ١٩٣٨                                     وقد صدر منه عـدة طبعـات ىف األعـوام      .           مثان سنوات 

١٩٥٩  ،       ١٩٥٣  ،       ١٩٤٩  ،       ١٩٤١      .   

                                 ويتعاون اآلن ىف إصداره أساتذة مـن     :                         الكتاب السنوى ىف التربية    -     ٣

  .                                                 معة لندن وكلية املعلمني جبامعة كولومبيا األمريكيـة                 معهد التربية جبا

                             ً     ً                             ويتناول الكتاب ىف كل عام جانباً هاماً من جوانب العملية التربويـة  
   .         بالتفصيل 

  :                   ومن هـذه الكتـب      :                                   الكتب السنوية الصادرة عن اليونسكو  -     ٤

 The International Year Book                            الكتاب السنوى الدوىل للتربية 

of Education  باالشتراك مـع        ١٩٤٨                      صدره اليونسكو منذ عام   وي              
                                                               املكتب الدوىل للتربية ، وتتناول هذه الكتـب السـنوية التطـورات    

                         ً كما يصدر عن اليونسكو أيضاً   .                                 التربوية ىف عدد كبري من دول العامل 
 World Survey of                          كتاب املسح الدوىل للتربيـة        ١٩٥٨        منذ عام 

Education  احث بالنظم واالجتاهات                           وهو من املصادر الىت تعرف الب                    
           اإلحصـاءات    :                  وىف جمال التنظـيم    .                              التربوية ىف دول العامل املختلفة 
٣٣٨



 

                كتاب ذا االسـم        ١٩٥١                                    التربوية ، يصدر عن اليونسكو منذ عام 
   :    وهو 

World Hand Book of Education Organization and Statistics. 

ـ        ً يداً                                                      وهناك مطبوعات أخرى متعددة يصدرها اليونسكو وتضـم رص
    ًَ                                                                 هائالًَ من املعرفة والبيانات واإلحصاءات واملراجع احلديثة عن نظم التعلـيم ىف  

                                  وهذه وال شك توفر للباحث ىف امليـدان    .                               من دول العامل النامية واملتقدمة     كثري 
                                                                التربوى خلفية مناسبة من اخلربة متكنه من رؤية أوضح وأمشـل للمشـكالت   

   .                       لتعليمية ىف وقتنا احلاضر                                    والتحديات امللحة الىت تواجهها النظم ا

   :                                    كتب العربية السنوية لإلحصاء التربوى  ال

                                                               وهى تصدر عن وزارات التربية والتعليم ومراكز التوثيـق التربـوى     
                                                                وإدارات اإلحصاء التربوى فيها ، وتستعرض أحدث البيانات واإلحصـاءات  

        ختلفة ،                                                              عن جوانب متعددة مثل التالميذ ونسب التفكري ىف املراحل التعليمية امل
                                                                     واملعلمني ، واملباىن املدرسية ، واملعامـل واملكتبـات والنشـاط املدرسـى ،     
                                                                     التطورات ىف هذه اجلوانب ، وكذلك التطورات ىف امليزانية والتكلفة التعليمية 

   .                                        وغري ذلك من اجلوانب الىت م الباحث التربوى 

        ملفكـرة   ا  :                                                      ويصدر عن وزارة التربية والتعليم ىف مجهورية مصر العربية   
   .                 اإلحصائية السنوية 

   :                               الدوريات وجمالت البحوث التربوية    -    و   

                                                          تظهر األفكار اجلديدة وآخر التطورات العلمية ىف الدوريات واالت 
                                  وهلذا السبب فإن الدوريات تعترب مـن    .                                 قبل أن تظهر ىف الكتب بفترة طويلة 
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                بحوث احلديثـة ،                                                      أفضل املصادر الىت يرجع إليها الباحث ملعرفة الدراسات وال
   .                                                          وينبغى أن يعرف الباحث الدوريات اهلامة واملمتازة ىف ميدان حبثه 

                                                   وهناك دوريات وجمالت البحوث تعرض تلخيصات لكل حبث علـى  
                                                              حده ، وبعضها يلخص الدراسات والبحوث الىت متت ىف موضوعات معينـة ،  

     حيـد             ً                                                   وتقدم تقومياً للبحوث وتشري إىل الثغرات أو نواحى الـنقص فيهـا ، و  
   .                                             الباحث عادة ىف اية كل حبث قائمة باملراجع اهلامة 

   :                                            ومن أشهر هذه املراجع ىف اللغة اإلجنليزية ما يلى 

     :                   ض البحوث التربوية  عر    -

 The Review of Educational Research 

                                                           وهذا املرجع يزود الباحث بنظرة شاملة عن الدراسات والبحوث الىت   
                        وحيتوى هذا املرجع على أحد   .                 ورات اجلديدة فيه                        متت ىف احلقل التربوى والتط

   :        ً      ً                  عشر قسماً فرعياً ىف التخصصات اآلتية 

                                                                 اإلدارة املدرسية ، املناهج ، القياس التربوى ، علم النفس التربـوى ،    
                                                                      علم االجتماع التربوى ، التوجيه واإلرشاد ، النمو اجلسمى والعقلى ، اللغـة  

                                         العلوم الطبيعة ، الرياضيات ، طرق البحث ،                                  وفنوا وآداا ، الفنون الرفيعة ، 
   .                                     الربامج اخلاصة ، واملعلم وهيئات التدريس 

                                                      وتتم مراجعة كل جمال من هذه التخصصات كل ثـالث سـنوات ،     
                                                                  ويشتمل كل جملد على قائمة أو دليـل مللخصـات البحـوث منـذ عـام      

١٩٣١      .   

٣٤٠



 

 Annual Review of Psychology     :                         العرض السنوى لعلم النفس    -

                                                            وهو يقابل املرجع السابق ىف امليدان النفسى ، وصدر أول جملد منـه    
   .                   ومازال يصدر حىت اآلن       ١٩٥٠        منذ عام 

                                                              ومن الدوريات املفيدة للباحث ىف ااالت التربوية والنفسـية نـذكر     
      ١٩٤٩                   وهى تصدر منذ عـام    Education Abstracts                اخلالصات التربوية 

ــيكولوجي ــات الس ــىت اآلن ، واخلالص     Psychological Abstracts  ة                                  ح

 Psychological                            حىت اآلن ، النشرة السيكولوجية       ١٩٣٧              وتصدر منذ عام 

Bulletin   حـىت اآلن ، وخالصـات الرسـائل          ١٩٠٤                الىت تصدر من عام                              
Dissertation Abstracts   حىت اآلن       ١٩٥٢              وتصدر منذ عام       .   

  ري                                                           وتصدر اجلامعات عادة كتيبات سنوية بعنـاوين رسـائل املاجسـت     
                                                                   والدكتوراه الىت متنحهم اجلامعة للدرجات العلمية كل عـام ، ومـن كتـب    
                                                                        ملخصات الرسائل العلمية اجلامعية التقرير العلمى الـذى أصـدرته جامعـة    

                                              وتعرض فيه مللخصات رسائل املاجسـتري والـدكتوراه         ١٩٦١          عني مشس عام 
                  وكـذلك الكتـاب    .       ١٩٦٠   إىل       ١٩٥٠                              الىت منحتها اجلامعة ىف الفترة من 

                                                                  السنوى األول مللخص البحوث العلميـة لـدرجىت املاجسـتري ىف التربيـة ،     
                                                                        ودكتوراه الفلسفة ىف التربية الصادر عن كلية التربيـة جبامعـة عـني مشـس     

١٩٥٩      .   

                                                             وأما عن االت األجنبية ىف البحوث التربوية والنفسية فهى متعـددة    
   :                                             يستطيع الباحث أن يرجع إىل االت األمريكية اآلتية 

   .  Journal of Education Research                    جملة البحوث التربوية     -

   .  Journal of Education Psychology                      جملة علم النفس التربوى     -

٣٤١



 

   .  Journal of Psychology              جملة علم النفس     -

   .  Journal of Social Psychology                       جملة علم النفس االجتماعى     -

   .  Journal of Applied Psychology                       جملة علم النفس التطبيقى     -

 Journal of Educ. & Psychological                              جملة املقاييس التربوية والنفسية     -

Measurements  .   

   .  Journal of Experimental Sociology                      جملة التربية التجريبية     -

   .  Journal of Educational Sociology                        جملة علم االجتماع التربوى     -

   .  Research Quarierly            وث التربوية                      الة الربع سنوية للبح    -

                                                               وأما عن االت التربوية والنفسية الىت تصدر باللغة العربية ىف مصـر    
                                                             وتعاجل موضوعات ىف التربية وعلم النفس وتعرض ملخصات بعض البحـوث  

   :                  فنذكر منها ما يلى 

       :                صحيفة التربيـة    -     ١

           وصدر العدد   .                                              تصدرها رابطة خرجيى معاهد وكليات التربية ىف مصر   
                          ً                ، وهى تصدر أربع مرات سنوياً ىف نوفمرب ويناير       ١٩٤٨                  األول منها ىف يونية 

   .            ومارس ومايو 

    :                    جملة التربية احلديثة    -     ٢

                                                             تصدرها اجلامعة األمريكية بالقاهرة ، وصدر العدد األول منها عـام    
   .                           ، وهى تصدر أربع مرات سنويا       ١٩٢٧

٣٤٢



 

   .              صحيفة املكتبة    -     ٣

   .                 التربية األساسية    جملة     -     ٤

   .                     آراء ىف تعليم الكبار    -     ٥

   .               جملة علم النفس    -     ٦

   .                        الة االجتماعية القومية    -     ٧

   .                      الة اجلنائية القومية    -     ٨
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   :   ة     مقدمـ

     ً                وطبقاً ملا ورد ىف خطـة                                         بعد أن ينتهى الباحث من مجيع إجراءات حبثه     -     ١
                                                               البحث ىف بداية مشواره العلمى البحثى ، فإنه يشرع ىف كتابة تقريـر  

                                            ما يطلق عليه تقرير البحث أو الرسالة العلمية                      شامل متكامل مترابط في
                                           ما  بعدمها من حبوث للترقية لرتبـة علميـة     –        دكتوراه   –       ماجستري   ( 

      ) .      أعلى 

                                                              وكتابة تقرير البحث يقتضى من الباحث اإلملام بالقواعد األساسية الىت     -     ٢
   .                                                     ينبغى مراعاا ىف الكتابة كما سيأتى بتفاصيله فيما بعد

                                                        ير اجليد للبحث ينبغى أن جيمع ويربط بـني الـتفكري الواضـح          والتقر    -     ٣
                                                                والتنظيم املنطقى والتفسري السليم واألسـلوب اجليـد ىف الكتابـة ،    

                                               أن تكون لدى الباحـث فكـرة حقيقيـة معينـة                    ومن األمهية مبكان 

                                                         واضحة وتستحق أن يكتب عنها حىت يربزها لآلخرين مـن البـاحثني   
   .         والقراء

                                                      أكيد بأن يكتب تقرير البحث أو الرسالة بلغة عربية سليمة           وغىن عن الت    -     ٤
                                                               ة ىف املائة ، وأن تكون لغة الكتابة شيقة وتسـتحوذ علـى اهتمـام     ئ  ما

                                                                القارئ للبحث ودون التضحية ىف نفـس الوقـت باألمانـة العلميـة     

   .         للتقرير

٣٤٦



 

    )           دكتـوراه    –         ماجسـتري    (                                    اهليكل الرئيسى للرسـالة أو البحـث   

      :    وث                أو ما بعدمها من حب

    :                  صفحة الغالف وتشمل     -   ١

              عنوان الرسالة   –             القسم العلمى   –           اسم الكلية   –           اسم اجلامعة         
                      اسم الباحـث ودرجتـه     -                                   الدرجة العلمية لنيل الرسالة وختصصها   –

               السنة اهلجريـة    –                       جلنة اإلشراف على الرسالة   -                   العلمية ومكان عمله 
   .                       والسنة امليالدية للرسالة 

                                    ً         آية قرآنية أو حـديث نبـوى شـريف موثقـاً       :        ة تشمل          صفحة تالي    -     ٢

   .       بدقة 

                 اسـم الباحـث     :                                              صفحة تالية نتيجـة مناقشـة الرسـالة تشـمل         -     ٣

                                                                 وعنوان رسالته وقرار نائـب رئـيس اجلامعـة للدراسـات العليـا      

                                                                والبحوث مبناقشة الرسالة وجلنة املناقشـة ويـوم ومكـان وتوقيـت     

            صـورة مـن     (                        قيع اللجنة على التقرير                             املناقشة مث نتيجة املناقشة مث تو
       ) .        النتيجة 

   .   )                 أتى شروط كتابتها  ن س  (                           صفحة تالية للشكر والتقدير     -     ٤

     ) .                  ً ستأتى مكوناا الحقاً   (                             صفحات لفهرست حمتويات الرسالة     -     ٥

     ) .                  ورمبا أكثر من صفحة   (                    صفحة لقائمة اجلداول     -     ٦

     ) .        إن وجدت   (     نية                                 صفحة لقائمة األشكال والرسوم البيا    -     ٧

     ) .                أو أكثر من صفحة   (                                   صفحة لقائمة مالحق البحث أو الرسالة     -     ٨

   :                                       يلى ذلك تقرير الرسالة أو البحث كما يلى     -     ٩

٣٤٧



 

   :           الفصل األول 

                           مشكلة البحث وخطة دراستها   :         ويتناول   

   :                ويشمل هذا الفصل   

   حث          أهداف الب  -           أمهية البحث   -                    مشكلة البحث وحتديدها   -       املقدمة   
             مسلمات البحث   –                مصطلحات الدراسة   –           فروض البحث   –            أسئلة البحث   –
  –                  مواد وأدوات البحث   –           عينة البحث   –             متغريات البحث –           منهج البحث   -

   .                      خطة دراسة مشكلة البحث   /         إجراءات 

   :            الفصل الثاىن 

   .                   اإلطار النظرى للبحث   :       ويشمل   

   :             الفصل الثالث 

   :                  مواد وأدوات البحث   

   .           دليل املعلم   –            دليل املتعلم   –            كتيب املتعلم   :    ثل             مواد البحث م •

   .                املقاييس املتنوعة   –          االختبارات   :                 أدوات البحث مثل  •

   :             الفصل الرابع 

   :      ويشمل   

   .                 أهداف جتربة البحث   /      اهلدف  •

  .                    اإلعداد لتجربة البحث  •

                                     اإلجراءات العملية لتنفيذ جتربة البحث  •

٣٤٨



 

   :            الفصل اخلامس 

   .               البحوث املقترحة   –         التوصيات   –    ريها                         نتائج البحث وحتليلها وتفس  

                املراجع العربية   :     ً  أوالً          املراجع   :               صفحات مستقلة 

                املراجع األجنبية  :      ً ثانياً         

           ملخص البحث   -                          ملخص البحث باللغة العربية   :                مث صفحات مستقلة 
   .                باللغة اإلجنليزية 

                                                   ً        هذا وميكن أن يزداد أو يقل عدد فصول البحث عن هذا طبقاً لـرأى  
                                                               اإلشراف من ناحية وىف ضوء طبيعة البحث وإجراءاته امليدانية من جهـة       جلنة

    .      أخرى 

     :                       شروط الكتابة لكل من

  :              صفحة العنوان    -     ١

                                                             يراعى ىف كتابة هذه الصفحة أن يتوسط العنوان هامشـى الصـفحة     

                                                                      وال تستعمل عالمات الوقف أو الترقيم ىف كتابة العنوان ، وإذا احتاج العنوان 
  ←←←←                                                ر من سطر فيجب أن يكون العنوان على شكل هرم مقلوب       إىل أكث

---------------  

 ------------  

 -------  

مع ترك مسافتني بني كل سطر وجيب أن خيلو العنوا من الكلمات غري   
نار يالضرورية أو الغامضة وهذا كله يراعى عند مناقشة خطة البحث ىف السيم

٣٤٩



 

متت املوافقة على تسجيله لدى إدارة                                 ً    وجيب بالطبع أن يكون العنوان متاما  كما
الدراسات العليا وال حيق للباحث أو هيئة اإلشراف التغيري أو التعديل فيه عند 
طباعة البحث طباعة ائية إذ أن هذا التعديل حيتاج قبل كتبة تقرير البحث إىل 
إجراءات رمسية من خالل جلنة اإلشراف وجملس القسم وجملس الكلية ونائب 

  .امعة للدراسات العليا والبحوث رئيس اجل

  :              شكر والتقدير       صفحة ال    -     ٢

بعد محد اهللا وشكره  –ىف هذه الصفحة يوجه الباحث شكره وتقديره   
لكل من عاونه ىف إمتام البحث ، وعادة ما يبدأ الباحث شكره بتقدمي الشكر  –

   –للجنة اإلشراف مث من قدم له يد العون واملساعدة من زمالء الباحث 

... اإلداريون ىف املدرسة أو الكلية أو املعهد  –املدرسون  –مدير املدرسة 

  .وعادة فإن هذا اجلزء ال يزيد عن صفحة أو صفحتني على أكثر تقدير 

  وعلى الباحث االبتعاد ىف الشكر عن أسلوب ااملة املبالغ فيها   

والرياء ء والتملق اواألوصاف الىت تتسم باإلطروعدم استخدام العبارات 
  .والنفاق 

                        ً                               ومن االجتاهات احلديثة حاليا  ىف هذا الصدد أن يكتفى الباحث ىف 
نصف صفحة أو أقل بتقدمي الشكر بعمومية لكل من ساهم وقدم يد العون 

  .املعاونة للباحث حىت جاء البحث ىف هذه الصورة 

  :                  قائمة فصول البحث

الرئيسية تتضمن تلك القائمة بيانات عن فصول البحث والعناوين 
والفرعية لكل فصل وأرقام الصفحات اخلاصة ا ، هذا وتغطى قائمة 

٣٥٠



 

مبحتويات الفصول فكرة عامة عن حمتويات البحث وفصوله واملوضوعات الىت 
  :تندرج أسفل كل فصل منها 

  :               قائمـة اجلداول

وتتضمن تلك القائمة بيانات عن أرقام اجلداول املوجودة ىف التقرير ،   
وأرقام الصفحات الىت توجد ا تلك اجلداول حبيث يستطيع وعناوينها ، 

  .القارئ أن يرجع إىل أى جدول من اجلداول األخرى 

  :                                                           قائمة األشكال والرسومات والصور والرسوم اليبانية والتوضيحية

  وتوجد تلك القائمة ىف الرسائل الىت تشتمل على مثل هذه   

  الشكل إىل اليمني ،  األشكال أو الرسوم أو الصور ، حيث يوضع رقم

يليه عنوان الشكل ، وىف اجلزء األيسر يكتب رقم الصفحة املوجود على 
  .الشكل 

وجتدر اإلشارة إىل أن األشكال يكون هلا تسلسل خاص ا خيتلف عن   
تسلسل اجلداول باعتبار أن األشكال تؤدى وظائف خمتلفة عن وظائف 

  .اجلداول 

وحىت ) الفصول ( ئمة احملتويات هذا وترقم الصفحات ابتداء من قا  
                         ً                                         قائمة األشكال والرسوم وفقا  للحروف األجبدية أ ، ب ، جـ ، د ، هـ ، و ، 

وىف حالة الرسائل املكتوبة باإلجنليزية ترقم الصفحات . اخل ... ز ، ح ، ط ، 
  :ىف ذلك اجلزء كما يلى 

I , II , III , IV , V , VI , VII , VIII , IX , X , XI , XII , etc. 

٣٥١



 

  :         التقرير  )    نص   (               شروط كتابة منت 

يتضمن منت أو نص التقرير عادة مخسة أو ستة أو سبعة فصول رئيسة   
  :وهى 

) اإلطار النظرى ( أدبيات البحث  –مشكلة البحث وخطة دراستها   

  .خامتة البحث  –نتائج البحث  –إجراءات البحث  –

يشمل األربعة  فالفصل األول وهو من مشكلة البحث وخطة دراستها  
         ً                                                 ً    عشر عنصرا  الىت سقت اإلشارة إليها عند احلديث عن خطة البحث بدءا  من 
ً                                                املقدمة وانتهاء  خبطة دراسة مشكلة البحث حيث جيب أن يراعى ىف أسلوب               
الكتابة كل ما سبقت دراسته من شروط عند تناول كل عنصر من عناصر 

  ،) يراجع ما سبق دراسته ىف هذا الصدد ( خطة البحث 

  :أما باقى فصول الرسالة فيتم السري ىف كتابتها كما يلى   

  :   )             أدبيات البحث   (                                الفصل اخلاص باإلطار النظرى للبحث 

يقصد بأدبيات البحث جمموع ما كتب عن موضوع البحث سواء ىف   
صورة مقاالت أو آراء أو نظريات أو دراسات سابقة ، ويفضل بعض الباحثني 

األول يعرف :   ً                         دال  من فصل واحد ىف هذا الصدد ختصيص فصلني ب –      ً أحيانا   –
فيه الباحث البحوث والدراسات السابقة ذات الصلة ببحثه احلاىل ، والفصل 

  .اآلخر يعرض فيه الباحث اإلطار النظرى أو البنية املفاهيمية ملوضوع حبثه 

أن يفكر بعمق ) أو ىف هذين الفصلني ( وعلى الباحث ىف هذا الفصل   
  أدبيات البحث بشكل يستشعر فيه القارئ أن الباحث  ىف كيفية عرض

قد استفاد من التراث ذى الصلة مبوضوع حبثه استفادة كبرية ، والباحث ىف 

٣٥٢



 

هذا الفصل يوصلنا إىل النتائج الىت انتهى إليها الباحثون اآلخرون ، كما يظهر 
لبحث نوع العالقة املوجودة بني الدراسات بعضها مع البعض اآلخر وعالقتها با

احلاىل ، وكذلك التناقض بني نتائج تلك الدراسات وبعضها البعض ، باإلضافة 
إىل توضيح أهم الثغرات الىت شابت الدراسات السابقة ومن مث حياول البحث 

  .اخل ... احلاىل التغلب عليها 

  :                            بالنسبة ألدوات البحث ومواده

          ات حبثه من                                                  يقوم الباحث هنا بوصف اخلطوات الىت اتبعها ىف بناء أدو  
                                                             إطالع على مراجع ودراسات سابقة ، وعرض على احملكمـني ، وإجـراءات   

   .   اخل     ...   -       الثبات   –                                    الدراسة االستطالعية حلساب معامالت الصدق 

  :                          بالنسبة لألساليب اإلحصائية

                            ً                              يقوم الباحث ىف هذا الفصل وصـفاً لألسـاليب اإلحصـائية الـىت       
                             ح مربرات استخدامه هلذه األساليب                                    استخدمها ىف معاجلة بيانات حبثه ، وتوضي

   .         اإلحصائية 

  :                      بالنسبة لنتائج البحث

                                        ً       ً            يشكل عرض نتائج البحث وأدلته وتفسريها قسماً أساسياً من أقسـام    
   .         التقرير

                                                         وهناك من العديد من األساليب الىت يستخدمها الباحـث ىف عـرض     
   :             نتائجه ومنها 

       الرسوم   –       كرارية            املدرجات الت  –               استخدام اجلداول   –             السرد اللفظى   
   .         البيانية 

٣٥٣



 

                                                           وجيب على الباحث مناقشة نتائج حبثه الىت توصل إليها ىف ضوء أسئلة   
   .                                البحث والفروض املتضمنة ىف الدراسة 

                                                           وهناك فرق بني عرض النتائج وحتليلها وتفسريها ومناقشتها ىف ضـوء    
                           سرد ملا توصل إليه الباحث من   /                                      فروض البحث وأسئلته ، فالنتائج هى عرض 

                                  ً                                       معاجلة للبيانات الىت مت جتميعها وفقاً ألساليب وأدوات حبثيـة مقننـة بدقـة ،    

                                                                        أما تفسري النتائج فهو مبثابة حماولة من الباحث لوضع النتائج ىف إطار تنظيمـى  
                                                                   أكرب من حدود الدراسة ومن مث فإن ذاتية الباحث قد تتدخل ىف عملية التفسري 

   .                              والتحليل واملناقشة هلذه النتائج 

  :                        سبة لقائمة مراجع البحث    بالن

                                                              تتضمن قائمة املراجع ىف اية الدراسة بيانات تفصيلية بأهم الكتـب    
                                                                        والدوريات والرسائل العلمية والتقارير واملوضوعات العربية واألجنبيـة الـىت   
                                                                 استعان ا الباحث ىف كل مرحلة من مراحل حبثه وىف هذا الصدد فإن الباحث 

    :              مطالب بأمرين 

   .                                         ً يم كتابة هذه القائمة ىف قائمة املراجع أجبدياً    تنظ    -    أ     

   .                                                   كتابة وتدوين بيانات كل مرجع منها بدقة وأمانة علمية     -  ب   

                                                          ً         وبالنسبة لتنظيم قائمة املراجع ، فإن املراجع العربية تكتب أوالً ، يليها   
                                                                   املراجع األجنبية ، حبيث تسلسل القائمة ىف ترتيب واحد من األرقام ، مبعىن أن 
                                                                   الرقم املسلسل الذى يأخذه أول مرجع أجنىب يكون هو الرقم التاىل مباشـرة  

                   ً     ً   ملراجع العربية تسلسالً خاصـاً              أو أن تأخذ ا  )            وهذه طريقة   (              آلخر مرجع عرىب 
                ً                  جديد ويكون مستقالً عن تسلل املراجـع                                 ا واملراجع األجنبية تبدأ بتسلسل 

     ) .                    مدرستان ىف هذا الصدد   (         العربية 

٣٥٤



 

     ً           ً                                             عموماً تكتب دائماً سلسلة املراجع العربية مث بعد ذلك تكتب قائمـة    
   .               املراجع األجنبية 

                      ييـز بـني الكتـب أو                                        كما تكتب املراجع ىف مجيع األحـوال دون مت   
                         وإن كانت هناك طريقة تتبع   )                   دون فصل بني املراجع   (                     الدوريات أو الرسائل 

   .                  ً عملية الفصل أحياناً 

     ) :            حال تصنيفها   (                                           وبذلك ميكن أن تكون املراجع ىف الصورة التالية   

  

  قائمة مراجع البحث

  املراجع العربية:     ً  أوال   

  : الكتب  - أ   

  ١  -  

  ٢  -  

  ٣  -  

  ٣٤    ←←←←    -  ٤  

  : الدوريات  -ب 

  ٣٥-  

  ٣٦-  

  ٥٠    ←←←←    ٣٧  

٣٥٥



 

  : الرسائل اجلامعية  -جـ

  ٥١-  

  ٥٢-  

  ٦٠    ←←←←    -٥٣  

  : التقارير واملؤمترات والندوات العلمية  -د  

  ٦١-  

  ٦٢-  

  ١٠٠    ←←←←    -٦٣  

  : املوسوعات والقواميس والتراجم واملعاجم اللغوية  -هـ

  ١٠١ -  

  ١٤٠    ←←←←    ١٠٢  

  )   ً مثال  ...... (   

٣٥٦



 

  جنبيةألاملراجع ا:        ً ثانيا  

  

A  -  Books : 

 1 →→→→ 20 

B -  Periodicals : 

 21 →→→→ 40 

C -  Theses and Dissertations : 

 41 →→→→ 60 

D -  Reports and Conferences : 

 61 →→→→ 80 

E -  Encyclopedias and Dictionaries : 

 81 →→→→ 100 

  )   ً مثال  ...... (   

األحوال جيب مراعاة أو تكتب املراجع بدون تصنيف وىف مجيع   
األجبدية عند ترتيب املراجع ىف القائمة الببلويوجرافية الىت تأتى ىف اية تقرير 

  .الدراسة أو البحث 

 .هذا وجيب إتباع أسلوب الكتابة املشار إليه ىف حماضرة سابقة   

٣٥٧



 

  ملخص لعمليات توثيق املراجع العلمية

  ىف قائمة املراجع

  

  : العلميةبالنسبة للمراجع :       ًأوال 

  : مثال ملرجع ملؤلف واحد  -  ١

تكنولوجيا املعلومات وتربويات ، ) ٢٠٠٤(عاطف السيد ،   
  .دار طيبة للطباعة : ، القاهرة  الكمبيوتر والفيديو التفاعلى

  : ني اثننيمثال ملرجع ملؤلف  -  ٢

          االجتـاه    ،   )     ٢٠٠٠ (            جوالجسـكى ،    .  ج  &                    أمني فـاروق فهمـى     

      دار   :             ، القـاهرة                                   التعلم للقرن احلـادى والعشـرين                     املنظومى ىف التدريس و

   .       املعارف 

  : مثال ملرجع لثالثة أو أكثر من املؤلفني  -  ٣

           احلاسـوب    ،   )     ٢٠٠٢ (                                          إياد عبـد الفتـاح النجـار ، وآخـرون ،       

                                   مركـز النجـار الثقـاىف للنشـر         ) :       األردن   (          ، إربـد                        وتطبيقاته التربويـة 

   .         والتوزيع 

  : علمية مثال ملرجع من جملة  -  ٤

رسالة " املوهوبون ورعايتهم " ، ) ١٩٧٧(إبراهيم بسيوىن عمرية   
  . ١٦٥ – ١٣٧، ص ص  ١٨، السنة  ٦٥، العدد اخلليج العرىب

٣٥٨



 

مثال ملرجع لثالثة مؤلفني لبحث قدم ىف مؤمتر أو نشر ىف جملة   -  ٥
  : علمية

 ١٠( أمني فاروق فهمى ، أمحد إمساعيل هاشم ، نادية غريب قنديل ،   

االجتاه املنظومى ىف تدريس العلوم وتعلم الكيمياء " ، )  ٢٠٠٢فرباير  ١١ –
املؤمتر العرىب الثاىن ملركز تطوير تدريس العلوم ، املدخل " ، "العضوية العملية 

دار : ، القاهرة )  ٥٧ – ٥٦ص ص ( ،  املنظومى ىف التدريس والتعلم
  .الضيافة جبامعة عني مشس 

  : حبث ماجستري مثال لتوثيق من  -  ٦

فعالية استخدام املدخل " ، ) ٢٠٠٥(عاصم حممد إبراهيم نصر   
املنظومى ىف تدريس مقرر األحياء على التحصيل املعرىف وتنمية التفكري 

كلية التربية بسوهاج ، . رسالة ماجستري " . اإلبداعى لطالب املرحلة الثانوية 
  .جامعة جنوب الوادى 

  : ؤلفتوثيق مرجع ملمثال ل  -  ٧

  .له مرجع مستقل   -أ     

  .له مرجع مشتر مع مؤلف آخر   -ب   

: القاهرة .  ٤ط .  القدرات العقلية) . ١٩٩٣(فؤاد أبو حطب   -  

  .مكتبة األجنلو املصرية 

   ً             أوال  ألنه األقدم ىف : مث يكتب ىف القائمة املرجع املشترك كما يلى   
  -:التاريخ 

٣٥٩



 

.  التقومي النفسى) . ١٩٧٣(سيد عثمان & فؤاد أبو حطب   -  

  .مكتبة األجنلو املصرية : القاهرة 

                                              ً              وجيب مراعاة الترتيب التارخيى ىف قائمة املراجع طبقا  للمرجع األقدم   
  .     ً             ً                          ً تارخيا  حيث يكتب أوال  مث يكتب املرجع األحدث تارخييا  

  : مثال لتوثيق أكثر من مرجع لنفس املؤلف  -  ٨

قدم مث املرجع ذو التاريخ األحدث حيث يكتب املرجع أو التاريخ األ  
  :كما يلى 

مفاهيم : تعليم التفكري ) . ١٩٩٩(فتحى عبد الرمحن جروان   -  
  .دار الكتاب اجلامعى ) : دولة اإلمارات العربية ( العني .  وتطبيقات

تعليم : تعليم التفكري ) . " ٢٠٠٢(فتحى عبد الرمحن جروان   -  
  . ٢٣ – ١٤ص ص .  ٨٣د العد.  جملة املعرفة" . اإلبداع 

  : )ليس له تاريخ نشر ( توثيق مرجع غري مؤرخ مثال ل  -  ٩

الد .  القياس النفسى والتربوى) . ت.د(حممد عبد السالم أمحد   
  .مكتبة النهضة املصرية : القاهرة . األول 

توثيق مرجع ملؤلف له مرجع خاص به ، ونفس املؤلف مثال ل  - ١٠
  عمل قدمت ىف مؤمتر علمى  مشترك ىف حبث أو ورقة

  ،  أو نشرت ىف جملة علمية باالشتراك مع باحث آخر

فاملرجع ذو التاريخ األقدم .حيث تلجأ ىف هذه احلالة إىل التايخ 
  :         ً          يكتب أوال  ، كما يلى

٣٦٠



 

أثر ) . " ١٩٩٨(أمحد يوسف عبد الرحيم & حممد حممود احليلة   -  
طلبة الصف السابع ىف مادة  استخدام التعليم مبساعدة احلاسوب ىف حتصيل
جملة الدراسات التربوية " . العلوم العامة وىف تنمية تفكريهم اإلبداعى 

ص ص ) . ٢(، العدد ) ٤(الد .  واالجتماعية بكلية التربية جبامعة حلوان
١٠٧ – ٧٧ .  

.  طرق التدريس واستراتيجياته) . ٢٠٠١(حممد حممود احليلة   -  

  .دار الكتاب اجلامعى ) : العربية املتحدة دولة اإلمارات ( العني 

حبث / دراسة / إذا كان للباحث أكثر من ورقة عمل مثال   - ١١
فتكتب مراجع هذا البحث ىف  منشور ىف جملة أو مؤمتر علمى

من القدمي إىل (             ً                            القائمة طبقا  ألقدمية تواريخ النشر العلمى 
  : ، كما يلى) احلديث 

برنامج ) . "  ١١ – ١٠فرباير ) . ( ٢٠٠٢(حممد مسري عبد املعز   -  
مقترح إلعداد مناهج العلوم املتكاملة املنظومية لطالب التعليم األساسى 

املدخل : املؤمتر العرىب الثاىن ملركز تطوير تدريس العلوم . بكليات التربية 
ص . ( دار الضيافة جبامعة عني مشس : القاهرة.  املنظومى ىف التدريس والتعلم

  ) . ٢٨٣ – ٢٨١: ص 

. )٤ – ٣أبريل  ٢٠٠٤(عالء عبد احلليم & حممد مسري عبد املعز   -  

: املؤمتر العرىب الرابع ملركز تطوير تدريس العلوم . منظومة البناء املتكاملة 

: القاهرة ) .  ٢٨١ – ٢٨٠ص ص . (  املدخل املنظومى ىف التدريس والتعلم

  .دار الضيافة جبامعة عني مشس 

٣٦١



 

وثيق مرجع من وزارة التربية والتعليم أو صادر من تمثال ل  - ١٢
  : ، كما ىف املثال التاىل وزارة التعليم العاىل أو أية وزارة

إدارة املناهج . اإلدارة العامة للتعليم الثانوى . وزارة التربية والتعليم   
الفصل ( كتاب األحياء للصف األول الثانوى ) . ٢٠٠/٢٠٠٣(والكتب 

  . )األول 

٣٦٢



 

  توثيق املراجع األجنبية:         ًثانيا 

  ىف قائمة مراجع البحث

  

  : حبث منشور ىف جملة علمية/ توثيق دراسة مثال ل  -  ١

Ai, X. (1999). " Creativiy and academic achievement : An 

Investigation of Cender Differences ". Creativity Research 

Journal, 12 (4), P.P. 329 – 338. 

  : كتاب علمى ملؤلف واحد/ مثال لتوثيق مرجع   -  ٢

Baddeley, A. (1997) . Human Memory, Theory and Practice. 

Hove : Psychology Press Ltd. 

  : .D.A.Iمثال لتوثيق حبث منشور ىف دوريات   -  ٣

Bisset, D.I. (1996 December). " Relationships of Creativity 

and Achievement to Performance of Middle School Students 

in Solving Real World Science Problems ". Dissertation 

Abstract International, 57 (6) I. 2418-A. 

  : كتاب علمى لثالثة أو أكثر/ مرجع مثال لتوثيق   -  ٤

  .يتبع نفس ما اتبع ىف النظام العرىب   

  : )منفرد أو مشترك ( ؤلف أكثر من مرجع ملمثال لتوثيق   -  ٥

  .يتبع نفس ما اتبع ىف النظام العرىب   

٣٦٣



 

  : منشورة ىف جملة أو مؤمتر علمى) الثنني فقط(دراسة مثال لتوثيق   -   ٦

Hu, S. & Adey, P. (2002). " A Scientific Creativity test for 

Secondary School Students ". International Journal of 

Science Education, 24 (4), P.P. 380-403. 

  :)                  ًالطبعة الثانية مثال (مرجع علمى له أكثر من طبعةمثال لتوثيق   -  ٧

Dovies, R.& Houghton, P. (1995). Master Psychology. 2
nd

 

Edition : Macmillan. 

  : )أصل ( مرجع علمى مأخوذ من آخر مثال لتوثيق   -  ٨

Yager, R. E. (1996). " Meaning of STS for Science 

Teachers". In Robert E. Yager (Ed). Science / Technology / 

Society as Reform in Science Education. ( PP. 4 ) New York: 

State University of New York. 

أكثر من مرجع ملؤلف اشترك مع آخرين ، مثال لتوثيق   -  ٩
  : جمموعة آخرى ومرجع آخر لنفس املؤلف اشترك فيه مع

- Zielinski, E. J. & Others. (1994 May). " Saturdays, 

Summer and Science ". Science Teacher, 61 (5) PP 12-15. 

-  Zielinski, E. J. & Sarachine. D. M. (1994). " An Evaluation of 

Five Critical / Creative Thinking Strategies for Secondary 

Science Students ". Rural Educator. 15 (2), PP. 1-6. 

  .                                        ً             عند كتابة اسم املؤلف يكتب اسم العائلة أوال  مث باقى االسم :  ملحوظة

٣٦٤



 

  )االنترنت ( مراجع من شبكة املعلومات العاملية   :     ً  ثالثا   

World Wide Web ( Internet ) 

 

1 -   Fahmy. A.F. M. & Lagowaki, J. J. (1999). " The Use of 

a Systemic Approach in Teaching and Learning 

Chemistry for the 21 ". Pure Appl. Chem. ( on line ), 

71 (5), 859 – 863. Available at  

 Http://www.org/publications/pac/1999/7105df/ Fahmy.f 

2 -  Harris, R. (1998 July, 1). " Introduction to Creative 

Thinking ". Available at  

 http://www.Virtualt.com/crebook1. htm. 

3  -  Promerville, J. & Ramarkrishina, P. (2002). " Systemic 

Reform in Science (SYRIS), A Project to Revitalize and 

Improve the Quality of Undergraduate SMET 

Teaching and Enhance Student Learning ". Available 

at : 

http://www.MNeli.dist.maricopa.edu/syris/docs/stemic.

pdf. 
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   :   ة     مقدمـ

  .                                                            يعد التواصل العلمى مسة أساسية من السمات الىت متيز البحث العلمى

                                                                 فالباحثون ىف كل مكان يتطلعن إىل ما يكتبه زمالؤهم ىف األماكن األخـرى ،  
    .                                                         يستفيدوا من نتائج حبوثهم ، وينطلقوا من حيث انتهى اآلخرون   حىت 

                               ً                                 ويعىن ذلك أن الباحث ال يعد منتهياً من حبثه إال بعد كتابـة التقريـر   
                                                                     البحثى الذى يوضح بدقة كل ما قام به من إجراءات ، وما توصل إليـه مـن   

  ىف                                                             ومثل هذا التقرير يساعد الباحثني اآلخرين الذين يطلعـون عليـه     .       نتائج 
                                                                      االستفادة من النتائج املدونة فيه ، وىف إكمال البنية املعرفية ىف جمال التخصص 

.   

                                                            وختتلف طريقة كتابة تقرير حبثى علمى عن كتابـة أى مقـال أو أى   
  .                                                                       كتاب ، فهناك طرق معينة اتفق عليها علماء املناهج لكتابة تقارير البحـوث  

   .               مام الفصل احلاىل                                               وتتسم هذه الطرق بسمات أساسية معينة هى موضع اهت

                         أقسام التقرير البحثـى ،    :                                     ويتناول الفصل احلاىل نقطتني أساسيتني مها 
          وبطبيعـة    .    )� (                                                          والنواحى الفنية الىت جيب مراعاا عند كتابة التقرير البحثـى  

                                                 

�� ا����� �� إ��اد ه�ا ا���� ����ا�
 ا������ ، و)  �(���  :ا��و#� ���#��"� ا�����!�� ��  ��� ا��ا�
ا

  . ٢١١ – ١٩٩أ&� ��ر ،  – ١      

  ===    . ٤٠٢ – ٣٣١���� ��1 ا�0�� ���� ، وأ&� /��ى آ�,+ ، ص  – ٢      

٣٦٨



 

                                                                    احلال فإن تلك النواحى الفنية اخلاصة بكتابة تقرير البحث جيب أن تؤخـذ ىف  
                         والفصل احلادث هنا ىف تناول   .               أقسام التقرير                              االعتبار عند كتابة كل قسم من

   .                                     هاتني النقطتني هو لألغراض التوضيحية فقط 

                                                                                                                  

===  

  . ٢٦٩ – ٢٥٥ �/� �� � ، ص  – ٣      

  . ٨٥ – ٥٥:!89 ه�م ، ص  – ٤      

�ن   -  ٥      �!�  . ٣٥ – ١٩ ص –=0� إ��اه�+ 

  . ١٨٧ – A�١٥٣زى ?�ا��� و</�ون ، ص   -  ٦      
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  أقسام التقرير البحثى

  

يتضمن التقرير البحثى أربعة أقسام رئيسة ، بعضها يتكون من أقسام   
    -منت التقرير   -املواد التمهيدية : فرعية وهذه األقسام الرئيسة هى 

وفيما يلى توضيح موجز لكل مكون من هذه . املالحق   - قائمة املراجع 
  .املكونات 

      :                 املواد التمهيدية  :    ً أوالً 

        وتشـمل    .                                                 يسبق منت التقرير وفصوله املختلفة عدة صفحات متهيدية                 
   :                   هذه الصفحات ما يلى 

          صفحة حتذير     -                 صفحة عنوان البحث     -                        صفحة خالية من أية كتابة 
  )        أو أكثر  (      صفحة   –      للشكر   )         أو أكثر   (      صفحة     -                  صفحة اعتماد البحث     -

         صـفحة      -                لقائمة اجلـداول    )         أو أكثر   (      صفحة     -                      لقائمة حمتويات الرسالة 

         صـفحة      -  )           إن وجـدت    (                                  لقائمة األشكال والرسوم البيانيـة    )         أو أكثر   ( 

                                       وفيما يلى عرض موجز ألهم ما جيب أن يتضمنه   .              لقائمة املالحق   )         أو أكثر   ( 
    :           ذه األقسام            كل قسم من ه

                صفحة العنوان    -    أ   

   :                                    وحتتوى تلك الصفحة على املعلومات اآلتية   

                                               الدرجة العلمية الىت تقدم الرسالة للحصول عليهـا      -              عنوان الرسالة   
                                          اسم األستاذ املشرف أو أمساء األساتذة املشـرفني      -               ً اسم الطالب كامالً     -
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                   اسم الكلية واجلامعة     -  )                                           على البحث وىف حالة وجود أكثر من أستاذ مشرف 
   .                                  السنة الىت متنح فيها الدرجة العلمية     -                  املقدم إليها البحث 

                                                           ويفضل أن يكتب اسم اجلامعة والكلية والقسـم ىف الـركن األميـن      
                     أما عنوان البحث فيجب   .        اجلامعة   )      بادج   (                             العلوى من الصفحة أسفل إشارة 

               ، حىت تكون هناك                                                أن يتوسط هامشى الصفحة ، ويقع أعلى منتصف الصفحة 
     وإذا   .                                                                مساحة لكتابة بقية البيانات ، كما جيب أن يكتب العنوان ببنط كـبري  

                                                                   احتاج العنوان إىل أكثر من سطر تكتب عبارات العنوان علـى شـكل هـرم    
   .                                            مقلوب أو على شكل مسدس مع ترك مسافتني بكل سطر 

  ،                                                            ويلى العنوان توضيح للدرجة العلمية املقدم البحث للحصول عليها   
    ً   كـامالً    )             أو املشـرفني    (                                     باسم الباحث ووظيفته ، مث اسم املشـرف        ً متبوعاً 

                                         وىف اية الصفحة تكتـب السـنة املتقـدم        ) .                  أو وظيفة كل منهم   (         ووظيفته 

                             وفيما يلـى مكونـات تلـك      .                                       فيها الباحث للحصول على الدرجة العلمية 

   :       الصفحة 
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  :       تحذير       صفحة ال    -   ب

                                        وىف صفحة التحذير هـذه يؤكـد الباحـث      .                    ويسبقها صفحة خالية   

                                                                        ما استقرت عليه التقاليد واألعراف اجلامعية من عـدم جـواز نقـل أجـزاء     

                             ود االقتباسـات أو اإلشـارة                                              من رسالة معينة ، إذا ما تعدى ذلك النقل حـد 

                         جامعة املنصـورة بكتابـة     –                              ويلتزم الباحثون بكلية التربية   .                إىل نتائج البحث 
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   :              التحذير التاىل 

                                     ال جيوز نسخ أو تصوير أى جزء مـن هـذه   
                                       الرسالة أو استخدام أدوات البحـث الـىت   
                                      صممها الباحث ىف هذه الرسالة دون الرجوع 

       ً     احث معـاً ،                              إىل األستاذ الدكتور املشرف والب
   .                                 وإال عرض نفسه للمسئولية القانونية 

  :             عتماد البحث      صفحة ا    -  جـ

  . اعتماد البحث يشمل ىف الواقع صفحتني تليان صفحة التحذير   

إن كان ( ىف الصفحة األوىل منهما يشري الباحث إىل املشرفني ومساعديهم 
انات وفيما يلى منوذج يوضح بي) . هناك مدرسون مساعدون ىف اإلشراف 

  : هذه الصفحة 

  املشرفون ومساعدوهم

الكفاءات األكادميية الالزمة إلعداد معلم العلوم : عنوان الرسالة   
  .للتعليم األساسى 

  عبد السالم مصطفى عبد السالم: اسم الباحـث   

  :إشــراف   

  

  التوقيع  الوظيفــــة  االســــم  م

١  

  

  حممد صابر إبراهيم. د.أ

  

 –أستاذ املناهج وطرق التدريس 
  جامعة عني مشس –كلية التربية 
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 –أستاذ املناهج وطرق التدريس        عطيفة               محدى أبوالفتوح  .  د . أ  ٢
  جامعة املنصورة –كلية التربية 

  :املساعدون   

  

  التوقيع  الوظيفــــة  االســــم  م

  

  

  

  

      

يالحظ خلو اجلزء اخلاص باملساعدين من أمساء لعدم وجود مدرسني   
  .راف مشتركني ىف اإلش

والنموذج . أما الصفحة التالية فيدون فيها قرار جلنة املناقشة واحلكم   
  :التاىل يوضح ذلك 
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  قرار جلنة املناقشة واحلكم

  عبد السالم مصطفى عبد السالم: اسم الباحث   

                                               الكفاءات األكادميية الالزمة إلعداد معلـم العلـوم     :               عنوان الرسالة   
   .               للتعليم األساسى 

   :        ة واحلكم           جلنة املناقش  

  التوقيع  الوظيفــــة  االســــم  م

١  

  

٢  

  

٣  

  

٤  

  

               حممد صابر سليم  .  د . أ

  

                   إبراهيم بسوىن عمرية  .  د . أ

  

              عدىل كامل فرج  .  د . أ

  

                     محدى أبوالفتوح عطيفة  .  د . أ

أستاذ املناهج وطرق التدريس 
  جامعة عني مشس –بكلية التربية 

 –عميد كلية التربية بسوهاج 
  جامعة أسيوط

باملنظمة العربية  خبري العلوم
  للتربية والثقافة والعلوم

أستاذ املناهج وطرق التدريس 
  جامعة املنصورة –بكلية التربية 

  

      ١٩٨٩ / ١ /  ١١  :               تاريخ املناقشة 

   :              تقرير الرسالة 

   :                 توقيعات جلنة احلكم 

  التوقيع  الوظيفــــة  االســــم  م

١  

٢  

٣  

٤  

               حممد صابر سليم  .  د . أ

                   إبراهيم بسوىن عمرية  .  د . أ

              عدىل كامل فرج  .  د . أ

                     محدى أبوالفتوح عطيفة  .  د . أ

    

                    ً                                        والنماذج املوضحة سلفاً ، واخلاصة باعتماد البحث هى الصيغة الـىت    
   .                                                جامعة املنصورة ، والىت ترى أا صيغة مالئمة ومقبولة   –                    تتبعها كلية التربية 
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  :            صفحة الشكر    -   د  

                 بعـد محـد اهللا    –                                          ىف هذه الصفحة يوجه الباحث شـكره وتقـديره     

                               وعـادة مـا يبـدأ الباحـث       .                             لكل من عاونه ىف إمتام البحـث    –      وشكره 

    .                                                                  بتقدمي شكره وتقديره لألستاذ املشرف أو األساتذة املشرفني علـى رسـالته   

                                                                  مث يقدم الشكر ملن قدموا له توجيهات وإرشادات وتسهيالت مكنته من إمتـام  
    .     حتني                                              وىف العادة ، فإن هذا اجلزء ال يزيد عن صفحة أو صف  .     حبثه 

                                                                 وعلى الباحث أن يراعى كتابـة الشـكر باالبتعـاد عـن املبالغـة        

    .                                                                  وعن استخدام العبارات واألوصـاف الـىت تتسـم بـالتطرف ىف الثنـاء      

                                                                     كما أنه جيب على الباحث أن يقصر الشـكر علـى مـن قـدموا لـه يـد       

                                                  وليس هناك داع ألن يذكر الباحث ىف شكره أمساء أسـاتذة    .                املساعدة بالفعل 
                                                                قني ىف كلية أو ىف أماكن أخرى لإلحياء بزيادة قيمة حبثه ، دون أن يكـون      مرمو

                                                                هلؤالء األساتذة دور يذكر ىف مساعدة الباحث ىف أى مرحلـة مـن مراحـل    
   .      البحث 

                                                             ونتيجة للجوء بعض الباحثني إىل املبالغة ىف تقدمي الشكر ، فإن بعـض    
                   ء حبمـد اهللا وشـكره                                                األساتذة املشرفني قد بدؤوا يوجهون طالم إىل االكتفا

              وهذا توجيه له   .                                                   وشكر كل من ساهم ىف إخراج البحث دون ذكر أمساء بعينها 
   .        ما يربره 

  :                قائمة املوضوعات    -  هـ

                                                             تتضمن تلك القائمة بيانات عن فصول البحث والعنـاوين الرئيسـة     
  .                                                             والفرعية ىف كل فصل من الفصول ، وعن مصادر البحث ، وعن مالحقـه  

                                                 ضوع من املوضوعات املدونة ىف تلـك القائمـة أرقـام                    ويوضح أمام كل مو
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                                  وتعطى قائمة احملتويات القارئ فكـرة    .                               الصفحات املوجودة ا ذلك املوضوع 
   .                               عامة عن حمتويات البحث وموضوعاته 

  :             صفحة اجلداول    -   و  

                                                               وتضمن تلك القائمة بيانات عن أرقام اجلداول املوجودة ىف التقريـر ،    
                                              صفحات الىت توجد ا تلك اجلداول ، حبيـث يسـتطيع                        وعناوينها ، وأرقام ال

                                                                 القارئ أن يرجع إىل أى جدول من  اجلداول ىف التقرير بشكل مباشر دون أن 
   .                   يتصفح اجلداول األخرى 

  :                                                 قائمة األشكال والصور والرسوم البيانية والتوضيحية     ز    

                                                             وتوجد تلك القائمة ىف الرسائل الىت تشتمل على مثل هذه األشـكال    

                                                                   و الرسوم أو الصور ، حيث يوضع رقم الشكل إىل الـيمني ، يليـه عنـوان     أ
    .                                                               الشكل ، وىف اجلزء األيسر يكتب رقم الصـفحة املوجـود ـا الشـكل     

                                                            وجتدر اإلشارة إىل أن األشكال يكون هلا تسلسل خاص ا خيتلف عن تسلسل 
       اخل ،    ٣  ،    ٢  ،    ١                                           فإذا كان تسلسـل اجلـداول يبـدأ باألرقـام       .        اجلداول 

                اخل ، وذلك علـى     ٤  ،    ٣  ،    ٢  ،    ١                          ً         فإن تسلسل األشكال يبدأ أيضاً باألرقام 
                                                                  أساس أن األشكال تؤدى وظائف خمتلفـة عـن الوظـائف الـىت تؤديهـا      

   .       اجلداول 

                                                           هذا وترقم الصفحات ابتداء من قائمة احملتويات وحىت قائمة األشكال   
          ز ، ح ،                                أ ، ب ، جــ ، د ، هــ ، و ،    :             ً               والرسوم وفقاً للحروف األجبدية 

                                                            وىف حالة الرسائل املكتوبة باللغة اإلجنليزية ، فإن ترقيم صـفحات    .        ط ، اخل 
   :                     ذلك اجلزء يكون كالتاىل 
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     ) :            نص التقرير  (    منت    :         ً ثانياً

      اإلطار   :            رئيسة ، هى   )      فصول   (                                 يتضمن منت التقرير عادة مخسة أقسام   
  –        البحـث          نتـائج    –  )      منهج   (         إجراءات   –             أدبيات البحث   –            العام للبحث 
    .            خامتة البحث 

     :                                                     وفيما يلى توضيح مبسط ألهم حمتويات كل قسم من هذه األقسام   

   :                     اإلطـار العـام للبحث    -    أ   

                        املقدمة أو مشكلة البحـث    :                                  ويطلق على هذا القسم ىف بعض األحيان   
                                                             وهذا القسم يتكون عادة من فصل واحد ، ويعد مبثابة افتتاحية يدخل   .        وأمهيته 

                       وأهم العناصر الىت يتكون   .                               ث إىل صلب املوضوع الذى يبحث فيه           منها الباح
   :                  منها هذا القسم هى 

   :              مقدمـة البحث    -     ١

                                                       وهى مبثابة تقدميك عام ملوضوع البحث والظـروف الـىت أدت إىل     
  .                                                                   اهتمام الباحث مبشكلة البحث والدوافع الىت حفزته إىل إرجـاء الدراسـة   

                 وقد يستلزم هـذا    .   ئ                 نظرى مناسب للقار               قدمة على متهيد                 وينبغى أن حتتوى امل
         وىف بعـض    .                                                     عرض تاريخ املشكلة واستعراض موجز للدراسات املتصلة ـا  

                                                                     األحيان ، يكون اإلطار النظرى للمشكلة مألوفا بالنسبة للباحثني ىف اـال ،  
                                   أما إذا كان اإلطار النظرى للمشـكلة    .                                 ومن مث تتم اإلشارة إليه بشكل موجز 

                                                    ألمر يستلزم عرض اخلطوط األساسية للنظرية موضع االهتمام ىف      ً        جديداً ، فإن ا
                                                              وىف حالة ما إذا كانت النظرية من اقتراح الباحث ، فمن املرغوب فيه   .        املقدمة 

                                             ومن املرغوب فيه أن يفصل الباحـث بـني مقدمـة      .             ً     ً أن تعرض عرضاً كامالً 
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              شـكلة الـذى                            ً      ً       ً                البحث الىت يقدم فيها متهيداً نظرياً مناسباً  وبني اإلحسان بامل
   .                                       يعرض فيه الباحث دوافعه لبحث تلك املشكلة 

   :                     اهلدف من إجراء البحث    -     ٢

                                                                 وىف هذا اجلزء يذكر الباحث الغاية الىت من أجلها قام ببحثه والنتـائج    
   .                          الىت يطمح ىف أن يتوصل إليها 

   :                      مشكلة البحث وتساؤالته    -     ٣

                                                          ويذكر الباحث هنا مشكلة البحـث بشـكل واضـح ومـوجز ،      

                                                              حبيث تتكون لدى القارئ فكرة حمدودة ودقيقة حول املوضوع الذى يرغـب  
                                               وبعد ذلك يقدم الباحث تساؤالت حبثه بصـورة أكثـر     .                 الباحث ىف معاجلته 

   .     ً       ً                                            حتديداً ، وفقاً للمعايري الىت سبق أن أشرنا إليها ىف مكان سابق 

   :            فروض البحث    -     ٤

                  إىل اختبـار مـدى                                           حيث يعرض الباحث هنا الفروض الىت يسعى حبثه   
  .                                                            صحتها ، ويتم عرض تلك الفروض ىف صورة صفرية أو ىف صورة موجهـة  

                                                             وغىن عن الذكر أن نوضح أنه ليس من الضرورى أن يكون كل حبث موجـه  
                                          فهناك العديد من الدراسات الىت يكتفى فيهـا    .                          حنو اختبار صحة فروض معينة 

                  صدق ذلـك بصـورة     وي  .                                           بتقدمي تساؤالت تسعى الدراسة إىل اإلجابة عليها 
                 أمـا الدراسـات     .                                                  كبرية على الدراسات االستكشافية والدراسات الوثائقية 
   .                                               التجريبية فإا تقتضى وجود فروض خيترب البحث صحتها 

   :            حدود البحث    -     ٥

                                                        حدود البحث هى مبثابة حمددات لإلطار الـذى سـيجرى الباحـث      
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               ث جيرى دراسة عن                                  فكما نعلم ، فإنه من الصعب على باح  .                دراسته من خالله 
     مـن      ...                                                         العالقة بني نوع التعزيز املقدم وحتصيل طالب الصف األول الثانوى 

                                                                الصعب عليه ، بل من املستحيل ، أن جيرى الدراسة علـى كـل حمافظـات    
                         وهنا يكتفى الباحث بإجراء   .                                          اجلمهورية ، أو حىت على مدارس حمافظة بأكملها 

                              والزمن املفترض أن ينـهى فيـه                                        دراسته على عدد حمدود من املدارس يتناسب 
     مـن    (                                                فاحلدود هنا تم بتوضيح ااالت الىت سيغطيها الباحث   .            الباحث حبثه 

                                                                  حيث املناطق اجلغرافية ، والصفوف الدراسية ، وأعمار املفحوصني ، ومتغريات 
                                                     أى أن احلدود تعد مبثابة اعتذار رقيق من الباحث لزمالئـه      ) .    اخل     ...       البحث 

                                                          ن عدم قدرته على التغطية الشاملة ملا كان ينبغـى أن يغطيـه                 ولقراء البحث ع
   .      البحث 

   :               إجراءات البحث    -     ٦

                                                      الباحث ىف هذا اجلزء كل ما قام به من خطوات وما اسـتخدمه       يذكر   
                                                                  من عينات وما طبقه من أدوات منذ أن فكر ىف القيام بالبحث وحـىت حلظـة   

                      ، حيـث إن الباحـث                           ً       ً   ويكون ذلك التوضيح حمدداً ومـوجزاً   .             االنتهاء منه 

    .                                                                سيقوم ىف جزء مستقل مبناقشة كل تلـك اإلجـراءات بصـورة تفصـيلية     

                                 اخلطوات الىت التزم ـا الباحـث     :                                    وأهم ما يذكره الباحث ىف هذا اجلزء هو 

                              اتمع الذى أجرى عليه الباحـث    –                 ً      ً سلسلة وحمددة حتديداً دقيقاً          ىف حبثه ، م
                           الشروط الىت مت ىف ضوئها إجراء   –   ثه                        األدوات الىت استخدمها ىف حب  –       دراسته 
   .      البحث 

   :               مصطلحات البحث    -     ٧

                                                             وىف هذا اجلزء يـذكر الباحـث التعريفـات اإلجرائيـة الدقيقـة        
٣٨٠



 

                                  وقد تكون هناك بعـض التعريفـات     .               الواردة ىف حبثه                   للمصطلحات الرئيسة 

                            كما أن هناك بعض التعريفـات    .                                        الىت يتبناها الباحث ، وهى ليس من إعداده 
                           وىف حالة تطـوير الباحـث     .                                       ىت يطورها الباحث بنفسه لتالئم أغراض حبثه   ال

                                                                   بعض التعريفات فإنه جيب أن يناقشها ىف ضوء التعريفات األخرى املوجـودة  

   .         ىف امليدان 

   :              أدبيات البحث    -   ب  

                                                         يقصد بأدبيات البحث جمموع ما كتب عن موضوع البحـث سـواء     

                   ويفضـل العديـد     .            و دراسـات                                      ىف صورة مقـاالت أو آراء أو نظريـات أ  

                         يقوم فيه الباحـث بعـرض     :      األول   :                               من الباحثني ختصيص فصلني هلذا اجلزء 
               يسـتعرض فيـه     :                                                       اإلطار النظرى أو البنية املفاهيمية ملوضوع البحث ، والثاىن 

                ً     إال أن هناك اجتاهاً آخر   .                                             الباحث الدراسات السابقة ذات الصلة مبوضوع حبثه 
                                             ً   ون فيه دمج اإلطار النظرى والدراسات السابقة معاً ،                     لدى بعض الباحثني حياول

                                                                 على أساس أن الفصل بني االثنني هو فصل مصطنع ، وأن اخللفيـة النظريـة   
   .                                ً والدراسات السابقة خيدم بعضها بعضاً 

                                                         ً  وبغض النظر عن رغبة الباحث ىف الفصل بني االثنني أو ىف دجمهما معاً،   
                            عرض أدبيـات البحـث بشـكل                                        فإن على الباحث أن يفكر بعمق ىف كيفية 

                                                                   يستشعر معه القارئ أن الباحث قد استفاد من التراث ذى الصلة مبوضوع حبثه 
  .                                                       ونقطة البداية ىف تنظيم هذا اجلزء هو حتديد حماور الدراسـة    .              استفادة كبرية 

 ً اً                                                                وحتت كل حمور من هذه احملاور يقوم الباحث بعرض األفكار املختلفـة مـربز  
    .                                            هو بتصوره اخلاص الذى يـتالءم وطبيعـة حبثـه      ج                    موقفه منها ، لكى خير

  .                                                              وىف بعض األحيان يقوم الباحث بعرض املوضوع من حيث تطوره التـارخيى  

٣٨١



 

ـ   ال  :                                            وميكن للباحث أن جيمع بني هذين التوجهني ، ومهـا                  رض البنيـوى ،     ع
   .               والعرض التارخيى 

                                                               واحلقيقة أن استعراض الباحث للدراسات السابقة يوصلنا إىل النتـائج    
                                   كما يظهر نوع العالقة املوجـودة بـني     .                               ىت انتهى إليها الباحثون اآلخرون   ال

                                                                 الدراسات بعضها مع البعض اآلخر وعالقتها بالبحث احلاىل ، وكذلك التناقض 
                              وباإلضافة إىل ذلك ، فـإن هـذا     .                                    بني نتائج تلك الدراسات وبعضها البعض 

ـ               ة املطروحـة                                                        االستعراض يبني الثغرات ومناطق الضعف الىت أثـارت الدراس
                                                         كما أن أمهية املشكلة وحاجتها إىل البحث تتضح عند وضعها ىف هذا   .       للبحث 

   .                       اإلطار الواسع من املعرفة 

                                                           وفيما يلى بعض املوجهات الىت تساعد الباحث على اختيـار أكثـر     
   :                         مصادر املعلومات صلة ببحثه 

ـ       -     ١     ث                                                          عدد املصادر الىت ميكن تضمينها ىف اجلزء اخلـاص بأدبيـات البح

                                                            ىف رسائل املاجستري والدكتوراه ، يكون أكرب بكثري من تلك الىت يـتم  
   .                                       تضمينها ىف البحوث الىت ستنشر ىف جمالت دورية 

                                                              عند وجود دراستني متماثلتني وعلى نفس القدر م القيمة واألمهية يـتم      -     ٢
                            ، مث يشار بعد ذلك إىل الدراسة            بصورة موسعة                        اختيار أحدثهما لتحليلها 

                                                            شارة موجزة يتم فيها إبراز أا تتفق ىف نتائجها مـع الدراسـة          األقدم إ
   .      األحدث 

                                                          جيب أن يكون هناك سبب من أسباب لتضمني كل مرجـع أو دراسـة       -     ٣

                               ً                             ىف األدبيات كأن يكون التضمني راجعاً ألسباب تارخييـة ، أو إلبـراز   
   .                                                وجهات النظر املتعددة أو املتناقضة حول موضوع البحث 

٣٨٢



 

                                              فإنه عند عرض الدراسات السابقة جيب على الباحـث                وبصفة عامة ،  
             مـن إجـراء     )           أو األهداف   (      اهلدف   :                                   أن يربز العناصر التالية ىف كل دراسة 

  –             جمتمع الدراسة   –            أدوات البحث   –                         اخلطوات الىت اتبعها الباحث   –        الدراسة 
                                                     ويتوقف عرض الباحث لتلك العناصر بالتفصيل أو بإجياز على   .             نتائج البحث 

   .                                  مهية الدراسة وقيمتها بالنسبة لبحثه      مدى أ

   :               إجراءات البحث    -  جـ

                                                           على الرغم من أن الباحث يشري بإجياز إىل إجراءات حبثـه ىف اجلـزء     
                                                                  اخلاص باإلطار العام للبحث ، إال أنه حيتاج إىل أن يعيد عرض تلك اإلجراءات 

  .                                                                 مبزيد من التفصيل ىف قسم خاص من أقسام الدراسة ، يلى أدبيات البحـث  

   :                                                                 وىف هذا القسم التفصيلى ، فإن الباحث يتناول بالوصف العناصر التالية 

   :             أدوات البحث    -     ١

                                                            يقوم الباحث هنا بوصف اخلطوات الىت اتبعها ىف بناء أدوات حبثـه ،    
                                                     على مراجع ودراسات سابقة ، وعرض على حمكمـني ، وإجـراء           من إطالع 

                                                             دراسة استطالعية لتحديد مدى صـحة وصـدق األدوات ومـدى صـعوبة     
                                  كما جيب على الباحث هنا أن يوضـح    .                                املفردات ومدى قدرا على التمييز 

                                                                    ما إذا كان قد تبىن أدوات جاهزة ، وما إذا كانـت كـل األدوات تصـلح    

                                                ه ، وما إذا كان قد حصل على تصريح باستخدام تلـك                     للتطبيق على عينة حبث
   .       األدوات 

   :   )              أو عينة البحث   (              جمتمع الدراسة     -     ٢

                        إن كانت مشتقة من جمتمـع    –                                يذكر الباحث ىف هذا اجلزء عينة حبثه   
                  كما جيب على الباحث   .                                      أو جمتمع دراسته ، وذلك بشئ من التفصيل   –     أصلى 

٣٨٣



 

                    وباإلضافة إىل ذلـك ،    .                 أو تمع الدراسة                                أن يشري إىل أسباب اختياره للعينة 
                                                                        فإن على الباحث أن يوضح االستراتيجية الىت اتبعها ىف اختيار عينـة البحـث   

   .                أو جمتمع الدراسة 

   :             خطوات البحث    -     ٣

                                                          ً   يوضح الباحث هنا اخلطوات الىت اتبعها ىف إجراء حبثه ، مرتبة وفقـاً    
                        الذى متت به مـن األمـور                             وبعد عرض اخلطوات بالتسلسل  .               ملراحل إجرائها 

                                                                   الضرورية ، ملا لذلك من أمهية ىف إلقاء الضوء على سالمة اإلجراءات املنهجية 
                                         كما أن وصف اخلطوات بشئ من التفصيل يسـاعد    .                     الىت اتبعت ىف الدراسة 

                       والوصول إىل نتائج مماثلة   –          ولو رغبوا   –                                 الباحثني اآلخرين على إعادة الدراسة 
   .                    ملا توصل إليها البحث 

   :                                   الشروط الىت مت ىف ظلها إجراء الدراسة    -     ٤

                                                                عندما يقوم الباحث بإجراء دراسته ، فإنه يواجه العديد من املواقـف    
                              ً                                     واملشكالت الىت يتغلب عليها أحياناً ، والىت قد تعرفه ىف أحيان أخـرى مـن   

                                         وعلى الباحث أن يوضح مثل هـذه املواقـف ،     .                       احلصول على بيانات هامة 
                                    عليها ، ملا ىف ذلك من فائدة للبـاحثني    –              حاول أن يتغلب     أو  –          وكيف تغلب 

   .                                 اآلخرين الذين يعملون ىف نفس امليدان 

   :                  األساليب اإلحصائية    -     ٥

                                       ً                      يقدم الباحث عادة ىف اية ذلك اجلزء وصفاً لألسـاليب اإلحصـائية     

                                        ً                             الىت استخدمها ىف معاجلة بياناتـه ، وتوضـيحاً ملـربرات اسـتخدام تلـك      

   .        األساليب 

٣٨٤



 

   :             نتائج البحث    -   د  

                                        ً       ً            يشكل عرض نتائج البحث وأدلته وتفسريها قسماً أساسياً من أقسـام    
                                                         وهناك العديد من الطرق الىت ميكن أن يستخدمها الباحث ىف عـرض    .         التقرير 
                                           السـرد اللفظـى ، واسـتخدام اجلـداول ،       :                 ومن هذه الطـرق    .        نتائجه 

                         نه ميكن عرض النتائج ىف فصل                                              واملدرجات التكرارية ، والرسوم البيانية ، كما أ
                                                              واحد أو ىف عدد من الفصول ، وذلك حسب عدد األسئلة والفروض املتضمنة 

   .          ىف الدراسة 

                                                          وعندما يلجأ الباحث إىل عرض نتائجه ىف جداول ، فإن تلك اجلداول   
                                                              جيب أن تكون واضحة ومستوفاة على قدر اإلمكان ، وجيب أن تقهم دون أن 

                 ومن ناحية أخـرى    .                       د اللفظى املتضمن ىف املنت                         تتطلب قراءة مستفيضة للسر
               كما أنـه مـن     .                                                     فإن السرد اللفظى جيب أن يربز اجلوانب اهلامة من البيانات 

                                                                املفضل أن يعرض الباحث أكرب قدر من البيانات ىف عدد حمدود من اجلداول ، 
        ً                                                      وذلك بدالً من عرض عدد حمدود من البيانات ىف كل جـدول ممـا يتطلـب    

   .       اجلداول                اإلكثار من عدد

                                                             وينبغى أن يكون هناك فصل بني نتائج الدراسة وتفسري هذه النتائج ،   
                                                                     فالنتائج هى مبثابة وصف ملا أسفرت عنه عملية معاجلة البيانات الىت مت جتميعها 

    .                                                                   باستخدام أساليب وأدوات حبثية معينة مت تطبيقهـا حتـت شـروط معينـة     

                                  بل الباحث لوضع النتـائج ىف إطـار                                          أما تفسري النتائج ، فهو مبثابة حماولة من ق
                                        ومن مث ، فإن ذاتية الباحث قد تتخلل عملية   .                            تنظيمى أكرب من حدود الدراسة 

                                          ً         وهو األمر الذى يتطلب من الباحث أن يكون حمدداً ىف توضيح   ÷            التفسري هذه 
   .                                                         األجزاء اخلاصة بكل من عرض النتائج وتفسريها وىف التمييز بينها 

٣٨٥



 

   :             خامتـة البحث    -  هـ

                                                         يتضمن هذا اجلزء عادة ثالثة أقسام ، ملخص البحث ، واستنتاجات  و  
   .                      البحث ، وتوصيات البحث 

                                        ً      ً       وىف اجلزء اخلاص مبلخص البحث يقدم الباحث عرضاً موجزاً ملشكلة   
  .                                                                       حبثه ، وتساؤالته ، وفروضه ، وإجراءاته ، وأهم النتائج الىت توصـل إليهـا   

  ً      ً              ءاً منفصالً من التقريـر                                          وهناك من يرى أن ملخص البحث جيب أن يكون جز
   .       البحثى 

                                                            أما بالنسبة الستنتاجات البحث ، فإن الباحث حياول ىف هذا اجلزء أن   
                                                                  يستخلص أهم التضمينات الىت ميكن اخلروج ا من نتائج البحث ، ولذا فـإن  

   .                                                               استنتاجات البحث جيب أن تكون متسقة مع ما أسفر عنه البحث من نتائج 

                                    ص بتوصيات البحث جيب أن يتضمن العناصر      ً               وأخرياً ، فإن اجلزء اخلا  
                                                                  اخلاصة بالداللة التربوية للبحث ، وهناك بعض االجتاهات الىت تفضل أن يقدم 
             ً     ً    ً                                           الباحث مشروعاً حبثياً بدالً من جمرد تقدمي قائمة توصيات ، حيـث إن ذلـك   
                                                                املشروع يربز قدرة الباحث على أن يرى مشكالت امليـدان بصـورة أكثـر    

   .        إجرائية 

   :              قائمة املراجع   :       ً ثالثاً

                                                             تتضمن قائمة املراجع بيانات تفصيلية بـأهم الكتـب والـدوريات      
                                                                        والرسائل العلمية والتقارير واملوضوعات العربية واألجنبية الىت اسـتعان ـا   

                                         وعلى الباحث أن يفكـر ىف أمـرين هـامني      .                          الباحث ىف كل مراحل دراسته 

   :                        عند إعداده قائمة املراجع 

٣٨٦



 

   .              تنظيم القائمة    هو    :            األمر األول   

   .                                     هو كيفية كتابة وتدوين بيانات كل مرجع    :              األمر الثاىن    

                                                          ً         وبالنسبة لتنظيم قائمة املراجع ، فإن املراجع العربية تكتب أوالً ، يليها   
                                              نسلسل القائمة ىف ترتيب واحد من األرقام ، مبعىن أن                      املراجع األجنبية ، حبيث 

                               ىب يكون هو الرقم التاىل مباشـرة                                      الرقم املسلسل الذى يأخذه أول مرجع أجن
                                                  وىف حالة ما إذا كانت عدد املراجع املستخدمة ىف الدراسة   .              آلخر مرجع عرىب 

                بادئني بـاملراجع    –     ً                 ً                           حمدوداً ، فإا تعرض وفقاً للترتيب األجبدى ألمساء املؤلفني 
        كتـب ،    (                             جون فصل بني أنواع هذه املراجع   –                             العربية يليها املراجع األجنبية 

                           ً           أما إذا كان عدد املراجع كبرياً ، فبفضـل      ) .    اخل     ...               ، رسائل عليمة         دوريات
                                                       كتب ، دوريات ، رسـائل جامعيـة ، تقـارير ومـؤمترات ،       :            تصنيفها إىل 

                                                                موسوعات وقواميس ومعاجم لغوية ، وذلك حتت كل من فئىت املراجع العربية 
   :                                               وبذلك ميكن لقائمة املراجع أن تأخذ الصورة التالية   .          واألجنبية 
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  ٧١-  

  ٧٢-  

  ٩٠-  

٣٨٨



 

  :املراجع األجنبية :      ً ثانيا  

 

A   - Books : 

 91- 

 92- 

 

 100- 

B   - Periodicals : 

 101- 

 102- 

 

 120- 

C   - Theses and Dissertations : 

 121- 

 122- 

 

 140- 

D   - Reports and Conferences : 

 141- 

 142- 

 

 150- 

٣٨٩



 

E   - Encyclopedias and Dictionaries : 

 151- 

 152- 

 

 170- 

  هذا من ناحية تنظيم قائمة املراجع ، أما من حيث طريقة تدوين   

فتدوين البيانات اخلاصة . بيانات كل مرجع ، فإا ختتلف حسب نوع املرجع 
. بالكتب خيتلف عن تدوين البيانات اخلاصة بالدوريات أو الرسائل اجلامعية 

ال خيتلف ىف كيفيته بني كما أن تدوين البيانات اخلاصة ببعض أنواع املراجع 
وىف أحيان أخرى ، . املراجع العربية واملراجع األجنبية إال ىف أمور بسيطة 

                  ً                                            يكون االختالف ملموسا  ، وفيما يلى توضيح موجز لكيفية تدوين بيانات 
  :األنواع املختلفة من املراجع العربية واألجنبية 

  :الكتب   -أ   

  :للكتب ، هى البيانات املطلوب تدوينها بالنسبة   

  .اسم املؤلف أو املؤلفني   -  ١

                                     ويوضع حتته خط أو يكتـب حبـرب ثقيـل      (                       عنوان الكتاب بالتفصيل     -     ٢

     ) .              أو حبروف خمتلفة 

  ) .إن كانت غري الطبعة األوىل ( رقم الطبعة   -  ٣

  .                   ً إن كان الكتاب مترمجا  ) أو املترمجني ( اسم املترجم   -  ٤

  .تاريخ النشر  –اسم الناشر  –مكان النشر : وتتضمن بيانات النشر ،   -  ٥

العربية عنها ىف الكتب                          ً        وختتلف طريقة التدوين قليال  ىف الكتب  
حالة الكتب العربية ، تكتب أمساء املؤلفني كاملة مبدوءة باالسم ففى . األجنبية

٣٩٠



 

، الطربى : األول ، فيما عدا األمساء الىت هلا شهرة فتبدأ باسم الشهرة ، مثل 
اخل ، أما ىف حالة الكتب األجنبية ، فيكتب االسم ... ابن الندمي ، اجلاحظ 

   ً                                       أوال  ، يعقبه فاصلة ، مث يكتب اسم املؤلف األول ) لقب العائلة ( األخري 
هذا وقد درجت بعض اهليئات العلمية العربية . واألمساء الوسطى إن وجدت 

ة أمساء املؤلفني العرب بنفس وبعض الباحثني العرب ىف الفترة األخرية على كتاب
  الطريقة الىت تكتب ا أمساء املؤلفني األجانب ، وحنن نرى أن هذه حماكاة 

  ال ضرورة هلا على اإلطالق ، حيث إا تبدو شاذة عما هو متعارف عليه 

  .ىف ثقافتنا العربية 

وفيما يلى بعض األمثلة الىت توضح طريقة تدوين بيانات الكتب   
  :العربية 

  :كتاب ملؤلف واحد   -  ١

، بريوت ، دار العلم  أسس البحث ىف العلوم السلوكية: فاخر عاقل   

  . ٣٣٣، ص  ١٩٧٩للماليني ، 

  :كتاب ألكثر من مؤلف   -  ٢

حممد عزت عبد املوجود ، أمحد حسني اللقاىن ، فتحى على يونس ،   

ار الثقافة ، القاهرة ، د أساسيات املنهج وتنظيماته: وحممود كامل الناقة 

  . ٣٢٨، ص  ١٩٧٨ – ١٩٧٧للطباعة والنشر ، 

  :كتاب مترجم   -  ٣

: ، الطبعة العربية ، ترمجة  علم النفس واملعلم: تشايلد ، دينيس   

عبداحلليم حممود السيد ، زين العابدين درويش ، وحسني عبد العزيز الدريىن ، 
٣٩١



 

تعاون مع مؤسسة سوندرز بالمراجعة عبد العزيز القوصى ، القاهرة ، هولت 
  . ٤٣٠، ص  ١٩٨٣األهرام ، 

                                      ً                      ويالحظ أننا راعينا كتابة اسم املؤلف وفقا  للنظام املتبع ىف الكتب   
                                                                    ً األجنبية ، وذلك على أساس أن املؤلف أجنىب ، بينما كتبنا أمساء املؤلفني وفقا  

  .ملا هو متعارف عليه ىف الثقافة العربية 

  :كتاب من كتب التراث   -  ٤

، حتقيق ونشر مركز  أدب الطلب: ىن ، حممد بن على الشوكا  

الدراسات واألحباث اليمنية ، اجلمهورية العربية اليمنية ، صنعاء ، مركز 
  . ١٧٦، ص  ١٩٧٩الدراسات والبحوث اليمنية ، 

وفيما يلى بعض األمثلة الىت توضح طريقة تدوين بيانات الكتب   
  :األجنبية 

  :كتاب ملؤلف واحد   -  ١

 Thonis. E. W. : Teaching Reading to Non – English 

Speakers, 3 rd. Ed., New York, Collier Macmillan 

International, Inc., 1977. 

  :كتاب ملؤلفني أو أكثر   -  ٢

 Brown, Geoffrey and Desforges, Charles : Piaget's 

Theory, A Psychological Critique, Routledge & Kegan 

Pauy, 1979. 

٣٩٢



 

  :شخص أو أكثر ) وليس تأليفه ( كتاب قام بتحريره   -  ٣

 Sutton, C. R. and Hayson, J. T. eds. : The Art of the 

Science Teacher, London, Mc Graw – Holl Book Company 

(UK) Limited, 1974. 

  وجتدر اإلشارة هنا على أمرين يتصالن بتدوين بيانات الكتب   

  :ة األجنبي

                                              ً            أن هناك من يفضل تدوين بيانات املؤلف األول وفقا  ملا هو متبع :     األول

                      ً                 أى ذكر اسم العائلة أوال  ، مث وضع فاصلة ، ( ىف الثقافة الغربية 
، وذكر بيانات ) يذكر بعدها االسم األول واألمساء الوسطى 
أى كتابة االسم ( املؤلف الثاىن ، والثالث ، اخل ، بطريقة عادية 

  ) .األول مث الثاىن مث اسم العائلة 

ذكر سنة النشر بني  –ومنها املؤلف احلاىل  –أن هناك من يفضل :   الثاىن  
  .قوسني بعد أمساء املؤلفني مباشرة 

  :الـدوريات   -ب 

البيانات األساسية املطلوب تدوينها ىف حالة املقاالت أو األحباث   
املؤلف أو الباحث ، عنوان املقالة أو اسم : االت الدورية هى  املنشورة ىف

البحث بني عالمىت تنصيص ، اسم الة ، ويوضع حتته خط أو يكتب حبرب 
متميز أو حبروف مميزة ، رقم الد ، رقم العدد ، تاريخ العدد ، أرقام 

  .الصفحات املنشور ا املقال أو البحث 

٣٩٣



 

  :حبث منشور ىف جملة عربية   -  ٢

ثقافة الطفل العرىب اإلسالمية " الرمحن النقيب ، عبد الرمحن عبد   

، ) تصدر عن رابطة التربية احلديثة بالقاهرة " (  دراسات تربوية، " والعلمية 

  . ١٥٦ – ١٣٣، ص  ١٩٨٩نوفمرب / ، أكتوبر ) ٢١(الد األول ، اجلزء 

ويالحظ هنا أننا قد أشرنا بني قوسني إىل اجلهة املسئولة عن إصدار   
  .ة ملزيد من التوضيح فقط ، وليس إللزام كل باحث بعمل ذلك السلسل

  :حبث منشور ىف جملة أجنبية   -  ٣

 Legman, James D.; Carter, Charlotte and Kahel, 

Jane Butler, : Concept Mapping, Vee Mapping, and 

Achievement : Results of A Field Study with Black High 

School Students ", Journal of Research in Science Teaching, 

Vol. 22, No. 2, 1985, PP. 633 – 637. 

  :الرسائل اجلامعية   -جـ

عنوان البحث  –اسم الباحث : البيانات األساسية الىت تدون هنا هى   
سنة  –اجلهة املاحنة  –الدرجة احلاصل عليها  –) وال يوضع حتته خط ( 

  .احلصول على الدرجة 

  :فيما يلى أمثلة لرسائل عربية وأجنبية توضح كيفية التدوين و  

  :رسالة عربية   -  ١

تنمية مهارات القراءة الناقدة لدى : عبد الفتاح عبد احلميد حممد   
رسالة دكتوراه غري منشورة ، كلية التربية ، . تالميذ مرحلة التعليم األساسى 

  . ١٩٨٦جامعة املنصورة ، 

٣٩٤



 

   :             رسالة أجنبية     -     ٢

 Arrayed, J. E. : A Critical Analysis of School Science 

Teaching in Arab Countries, ph. D. Thesis, University of 

Bath, 1974. 

                                                            وبصفة عامة ، فإنه جيب على القارئ أن مييز ىف البحـوث اجلامعيـة     
  ل        الذى ميث  Dissertation                   ، وبني البحث الطويل   Tesis                   األجنبية بني الرسالة 

   .        ً                                           فقط جزءاً من متطلبات احلصول على املاجستري أو الدكتوراه 

                                                             وهناك من يرى أنه ليس من الضـرورى اإلشـارة إىل أن الرسـالة      

                                                                   غري املنشورة ، وذلك على أساس أنه طاملا ال يوجد خـط حتـت العنـوان ،    

                                                                   فإن الرسالة تكون غري منشورة ، وعلى أساس أن الرسائل اجلامعية ال تكـون  
                                                    وحنن نرى أنه ال بـأس مـن اإلشـارة إىل أن الرسـالة       .          ىف العادة        منشورة 

                                                                    غري منشورة ملزيد من التحديد من ناحيـة ، وألن هنـاك بعـض الرسـائل     

               ً                                                      اجلامعية خصوصاً ىف الواليات املتحدة األمريكية يـتم نشـرها بعـد فتـرة     

   .        من املنح 

   :                           التقارير واملؤمترات والندوات     -   د  

                                         ً   ىف تلك احلالة على ما إذا كان التقرير منشـوراً                      تتوقف طريقة التدوين   
                                                           ففى حالة نشر التقرير ، فإن طريقة التوثيق متاثل تلك املتبعـة    .             أم غري منشور 

                          وىف حالة عدم النشر ، فـإن    .                                        ىف توثيق بيانات البحوث املنشورة ىف دوريات 
  م                                                                     طريقة التوثيق متاثل تلك املتبعة ىف حالة الرسائل اجلامعية ، من حيـث عـد  

   .                  وضع خط حتت العنوان 

   :                               وفيما يلى بعض األمثلة التوضيحية   

٣٩٥



 

   :                                       تقرير منشور أو حبث مقدم إىل مؤمتر أو ندوة     -     ١

         النـدوة    :                 ورقة مقدمـة إىل    "              التقومي وأسسه   "                  رشدى فام منصور ،   
                     ، املنعقدة ىف الفتـرة     "                            التقومي كمدخل لتطوير التعليم     : "             العلمية حول 

                                          ، املركز القومى للبحوث التربوية باالشـتراك     ٨   ١٩٧ /  ١٢ / ٧   إىل     ١٢ / ٤   من 
                      ، القـاهرة ، مطبعـة     )               جامعة عني مشـس    (                            مع مركز تطوير تدريس العلوم 

   .    ٢٩  –    ٢١    ، ص       ١٩٧٩          العاصمة ، 

   :               تقرير غري منشور     -     ٢

                  تقرير عـن حالـة     :                                                وزارة املعارف العمومية ، مراقبة التعليم الثانوى   
   .                         ، القاهرة ، متحف التعليم       ١٩٣٦  –      ١٩٣٥                        املراقبة ىف العام الدراسى 

   :                                   املوسوعات والقواميس واملعاجم اللغوية     -  هـ

   .                                                    ويتم تدوين بياناا بطريقة مماثلة لتدوين بيانات الكتب   

   :                                           واملثال التاىل يوضح كيفية تدوين تلك البيانات   

                             ، القـاهرة ، مطـابع شـركة                  املعجم الوجيز  :                   جممع اللغة العربية   

   .      ١٩٨٠      قية ،             اإلعالنات الشر

                                                            تلك فكرة موجزة عن الكيفية الىت ميكن ا للباحث أن ينظم قائمـة    
                                                                     املراجع اخلاصة ببحثه ، وأن يدون البيانات اخلاصة بكل نوع من أنواع املراجع 

   .                  املتضمنة ىف القائمة 

   :       املالحـق   :      ً رابعاً 

                                                          قد يتصور البعض أن مالحق حبث معني أو رسالة معينة ليست على نفس   
      فمالحق   .                     ً واحلقيقة عكس ذلك متاماً  .                                   ر من األمهية الذى حيظى به منت التقرير     القد

٣٩٦



 

                  ً                                                         الرسالة تتضمن قدراً من املواد والبيانات اخلام الىت متكن القارئ الناقـد مـن أن   
                                   وما وضع تلك املواد والبيانات ىف مالحق   .                               حيكم على مدى صدق نتائج الدراسة 

                  ومع ذلـك ، فـإن     .                حمتويات التقرير                                      خاصة إال لتسكني القارئ من التركيز على
                                                ً                           القارئ الناقد يكتفى بقراءة املنت ، وإمنا يتصفح أيضاً مالحق الرسالة عندما تـأتى  

                   ويعىن ذلك أن حمتويات   .                                                 اإلشارة إىل كل منها ىف اجلزء املناسب لذلك من الرسالة 
   .                                                    اجلزء اخلاص مبالحق الرسالة ال تقل أمهية عن حمتويات التقرير 

   :                                          مالحق الرسالة عادة املواد والبيانات التالية        وتتضمن   

   .                                                     نسخ من أدوات البحث ىف صورا املبدئية وىف صورا النهائية     -     ١

   .                                                    مفاتيح اإلجابة أو كتيبات التعليمات اخلاصة بتلك األدوات     -     ٢

   .                            الباحث أو الىت استخدمها ىف حبثه                               نسخ من املواد والربامج الىت أعدها     -     ٣

   .                                                          ائم بأمساء اخلرباء الذين قاموا بتحكيم كل أداة من أدوات البحث   قو    -     ٤

   .                                         قوائم بالدرجات اخلام الىت حصل عليها األفراد     -     ٥

                                                               بعض األشكال التوضيحية والرسوم البيانية الىت قد يرجع إليها القارئ     -     ٦
   .                                     لتمكنه من حتقيق فهم أعمق لبعض النتائج 

                                 الباحث واملشرف أن وضعها ىف املالحـق                          أى مواد أخرى إضافية يرى     -     ٧
   .                                         قد يكون أكثر مالءمة من وضعها ىف منت التقرير 

                                                           وجيب على الباحث أن يشري ىف منت التقرير إىل رقم امللحـق املـرتبط     
  .                                                                 بكل جزء من أجزاء التقرير ، وذلك عندما حتني الفرصة إىل تلك اإلشـارة  

                         وصف موجز للصـورة األوىل                          عندما يبدأ الباحث ىف تقدمي  :                 فعلى سبيل املثال 
   ً           مثالً ، يتضـمن    )  ٣ (                                                   من أدلة حبثية معينة ، فإنه جيب أن يشري إىل أن ملحق رقم 

                                     وهكذا يصبح القارئ على صـلة مسـتمرة     .                           صورة من تلك النسخة األولية 
   .        للتقرير                ىف أثناء تصفحه           مبالحق البحث 

٣٩٧



  

  

  

  

  

  

  

>مراجع الكتاب <

  

  

  

 

٣٩٨



 

٣٩٩



 


א	��א������� �

� �

    دار    ".                                 تعريفه وخطواته ومناهجه وأدواتـه  "             البحث العلمي   .        مسري بدير    -     ١

   . م    ١٩٨٢  .           املعارف مبصر

                             مناهج البحث يف التربية وعلـم    .                             عبد احلميد جابر، أمحد خريي كاظم    -     ٢

   . م    ١٩٧٨               الطبعة الثانية   .                   دار النهضة العربية  .      النفس

                   التصـميم واملنـهج    "                 البحـث العلمـي     .                   الغريب عبد الكـرمي      حممد    -     ٣

   .              الطبعة الثانية  .                   املكتب اجلامعي احلديث   ".          واإلجراءات

              مكتبة األجنلـو    .                                 مناهج البحث يف التربية وعلم النفس  .              حممد نبيل نوفل    -     ٤

   . م    ١٩٩٦               الطبعة السادسة   .       املصرية

            مناهج البحث  "  :  م )    ١٩٧٨ (                                  جابر عبد احلميد جابر، أمحد خريي كاظم     -     ٥

   .                  دار النهضة العربية  :          ، القاهرة "                    يف التربية وعلم النفس

  "                                   مناهج البحث يف التربية وعلم الـنفس    : " م )    ١٩٩٦ (               ديوبولدفان دالني    -     ٧

  ،  ٦                                                      ترمجة حممد نبيل نوفل، سليمان احلضـري الشـيخ وآخـرون، ط   

    .                   مكتبة األجنلو املصرية  :        القاهرة

          القـاهرة    "                 ات البحث التربوي     أساسي   : " م )    ١٩٩٢ (              عبد الرمحن عدس     -     ٨

   .           دار الفرقان

                         البحث العلمي أسسه وطريقة    : " م )    ١٩٩٢ (                     حممد الصاوي حممد مبارك     -     ٩

   .               املكتبة األكادميية  :        القاهرة    ١١ ط  "       كتابته

  ؟  "                             البحث التربـوي كيـف تفهمـه      : " م )    ١٩٩٤ (              حممد منري موسى،     -  ١٠

   .         عامل الكتب  :        القاهرة

٤٠٠



 

   ".                           لتربـوي أصـوله ومناهجـه          البحث ا "  ،  ) ت- ب (            حممد منري موسى    -  ١١

    .          عامل الكتب  :        القاهرة

                  منـاهج البحـث    "  م  )    ٢٠٠٥ (                             حممد الطيب، حسني الدريين وآخرون     -  ١٢

ــة والنفســية ــوم التربوي ــة  ٣ ط  "                                 يف العل                               ، اإلســكندرية، دار املعرف

   .       اجلامعية

                 منـاهج البحـوث      ) " م    ١٩٨٤-  هـ    ١٤٠٤ (                  يوسف مصطفى القاضي     -  ١٣

    .          دار املريخ  .      األردن   ":         وكتابتها

                مناهج البحـث يف    - )    ١٩٧٨   . (                            جابر عبد احلميد، أمحد خريي كاظم    -  ١٤

  ،     ١٩٧٣              الطبعـة األوىل    .                       دار النهضـة العربيـة    .                   التربية وعلم النفس

   .    ١٩٧٨                والطبعة الثانية 

  -        مناهجـه   -        خطواتـه -                   البحث العلمي تعريفه   ).     ١٩٨٢   . (        سهري بدير    -  ١٥

   .     ف مبصر         دار املعار  .              كتابة التقرير  -                املفاهيم اإلحصائية  -      أدواته

                                مناهج البحث يف العلوم التربويـة     ).     ١٩٩٧   . (                 حممد الطيب، وآخرون    -  ١٦

   .                  دار املعرفة اجلامعية  .     ١٩٩٧            الطبعة األوىل   .         والنفسية

                                                          أمحد حممود حممد عبد املطلب، البحـث العلمـي أمهيتـه وأصـوله         -  ١٧

   .   ٢٢٣-   ٢١٩  ص       ١٩٨٩  )              دراسة ميدانية (        ومشكالته 

                                      البحث يف العلوم النفسـية والتربويـة،                             رجاء حممود أبو عالم، مناهج    -  ١٨

   .   ٢٢٢-   ٢١٩      ، ص ص     ٢٠٠٣                    دار النشر للجامعات،   :        القاهرة

               دار الفرقـان،    :                                           عبد الرمحن عدس، أساسيات البحث التربوي، عمان    -  ١٩

   .   ١٧٨-   ١٧٥      ، ص ص     ١٩٩٢

    دار   :                                                       عبد الفتاح حممد، مناهج البحث يف علم الـنفس، اإلسـكندرية      -  ٢٠

   .  ٧٨ ١   ، ص    ١٩٩٦                املعرفة اجلامعية، 

٤٠١



 

                                                                رجاي تعريب جابر عبد احلميد جابر، مهارات البحث التربوي، الطبعـة   .  ل    -  ٢١

   .   ٣٠٣-   ٢٩٨      ، ص ص     ١٩٩٣                    دار النهضة العربية،   :                الثالثة، الدوحة

                                                            حممد جودة التهامي، البحث التربوي املقارن يف كل من مصر وفرنسـا      -  ٢٢

         لتربيـة                   اجلمعية املصـرية ل  (                                      والواليات املتحدة األمريكية، جملة التربية 

                                                                   املقارنة واإلدارة التعليمية، العدد السابع، السـنة اخلامسـة، يوليـو    

   .  ١٣-  ١٢      ، ص ص     ٢٠٠٢

                                                          حممد لبيب، حممد منري مرسي، البحث التربوي أصوله ومناهجه مصـر      -  ٢٣

   .   ١٢٥-   ١٢٢    ، ص     ١٩٧٤           عامل الكتب،   :       اجلديدة

  .  ١ ط  .                  دليل البحث العلمي   ).     ١٩٩٧ (                       خريي الدين علي أمحد عويس     -  ٢٤

   .               دار الفكر العريب  :   رة     القاه

         الفـروق    - )    ١٩٩٥   . (                   نادية حممـود شـريف    .                  رجاء حممود أبو عالم    -  ٢٥

   .         دار القلم  .       الكويت  .  ٣ ط  .                           الفردية وتطبيقاا التربوية

  .                                    املنهج العلمي يف البحـوث االجتماعيـة     ).     ١٩٨٧   . (           مسري نعيم أمحد    -  ٢٦

   .               مكتبة سعيد رأفت  .        القاهرة  .  ٤ ط

                             الصحة النفسـية وسـيكولوجية     )     ٢٠٠١ (  .                   عبد احلميد حممد شاذيل    -  ٢٧

   .              املكتبة اجلامعية  .          اإلسكندرية  .  ٢ ط  .        الشخصية

                          منـاهج إجـراءات البحـث       ).     ١٩٩٨   . (                     عديل علي أبـو طـاحون      -  ٢٨

   .                  املكتب اجلامعي احلديث  .          اإلسكندرية  .           اجلزء الثاين  .         االجتماعي

         املكتبـة    :            اإلسـكندرية   .  ١ ط  .             البحث العلمي   ).     ٢٠٠٢   . (        حممد شفيق    -  ٢٩

   .  ية     اجلامع

                  منـاهج البحـث يف   - )    ١٩٩٧   . (                             حممد عبد الظاهر الطيب وآخـرون     -  ٣٠

   .                  دار املعرفة اجلامعية  .          اإلسكندرية  :  ١ ط  .                         العلوم التربوية والنفسية

٤٠٢



 

  .  ١ ط  .                       مناهج البحث وكتابتـها - )    ١٩٨٤   . (                 يوسف مصطفى القاضي    -  ٣١

   .         دار املريخ  :       الرياض

                         البحـث العلمـي أمهيتـه       ).     ١٩٨٩   . (                      أمحد حممود حممد عبد املطلب    -  ٣٢

   .   ٢١٢  :    ٢٠٧  ص   :   ص    ).              دراسة ميدانية (               وأصوله ومشكالته 

  .  ٢ ط  .                    علم النفس اإلكلينيكي   ).  م    ١٩٨٤-  هـ    ١٤٠٤   . (           جوليان روتز    -  ٣٣

   .          دار الشروق

                                    علم النفس اإلكلينيكي التشخيص والتنبؤ    ).     ٢٠٠٤   . (               رأفت السيد عسكر    -  ٣٤

   .                   مكتبة النهضة املصرية  :        القاهرة  .                         ضطرابات النفسية والعقلية          يف ميدان اإل

                                علم النفس اإلكلينيكـي التشـخيص      ).     ١٩٧٧   . (               لويس كامل مليكة    -  ٣٥

  .                      مكتبة النهضة املصـرية   :        القاهرة  .  ٤ ط  .                             والتنبؤ يف الطريقة اإلكلينيكية

   .  ٤٨  ص 

  .                                 مرجع يف علـم الـنفس اإلكلينيكـي      ).     ١٩٨٥   . (          مصطفى سويف    -  ٣٦

   . ٧  ،    ٥      ص ، ص   .       املعارف     دار  :        القاهرة

   .          دار املعارف  :        القاهرة  .             البحث العلمي   ).     ١٩٩٢   . (        سهري بدير    -  ٣٧

                                  البحث العلمي أساسـياته النظريـة      ).     ٢٠٠٠   . (                رجاء وحيد دويدري    -  ٣٨

   .                دار الفكر املعاصر  :     دمشق  .                وممارسته العملية

    دار   :     عمان  .                      أساسيات البحث التربوي   ).     ١٩٩٢   . (             عبد الرمحن عدس    -  ٣٩

   .     للنشر         الفرقان

                  منـاهج البحـث يف      ).     ٢٠٠٥   . (                             حممد عبد الظاهر الطيب وآخـرون     -  ٤٠

   .                  دار املعرفة اجلامعية  :          اإلسكندرية  .                          العلوم التربوية والثقافية

  :        القاهرة  .                          البحث التربوي وكيف نفهمه؟   ).     ١٩٩٤   . (            حممد منري مرسي    -  ٤١

   .         عامل الكتب

٤٠٣



 

     ).   ٧٨  ١٩   . (                         جابر عبـد احلميـد جـابر     /  د  &              أمحد خريي كاظم  / د    -  ٤٢

               دار النهضـة    :          القـاهرة   .                                       مناهج البحث يف التربيـة وعلـم الـنفس   

   .       العربية

  .                             تقنيات ومناهج البحث العلمـي    ).     ٢٠٠٢ (                 محد سليمان املشوخي  / د    -  ٤٣

   .               دار الفكر العريب  :        القاهرة

              أسـس البحـث      ).     ١٩٩٦   . (            سـيد ياسـني    /  د  &           مجال زكـي    /  د    -  ٤٤

   .               دار الفكر العريب  :        القاهرة  .         االجتماعي

                               مناهج البحث يف التربيـة وعلـم      ).     ١٩٧٧   . (                 وبولد بسغفان دالني  دي    -  ٤٥

   .                  مكتبة األجنلو املصرية  :        القاهرة  .      النفس

  .                      أصول البحث االجتمـاعي    ).     ١٩٩٧   . (                  عبد الباسط حممد حسن  /  د    -  ٤٦

   .                        دار الثقافة للطبع والنشر  :        القاهرة

                مناهج البحـث يف     ).     ٢٠٠٢   . (                            حممد عبد الظاهر الطيب، وآخرون / د    -  ٤٧

   .                  مكتبة األجنلو املصرية  :        القاهرة  .                  التربوية والنفسية        العلوم

                 األسـس العلميـة      ).     ١٩٩٩   . (                          حممد عبد الغين عوض، وآخـرون   /  د    -  ٤٨

   .                  مكتبة األجنلو املصرية  :        القاهرة  .                                لكتابة رسائل املاجستري والدكتوراه

                   التصـميم واملنـهج      ).     ١٩٨٧   . (                          حممد الغريـب عبـد الكـرمي     /  د    -  ٤٩

   .             تبة ضة الشرق  مك  :        القاهرة  .          واإلجراءات

                                                             حممد عبد الظاهر الطيب وآخرون، مناهج البحث يف العلوم التربويـة      -  ٥٠

    ). م    ٢٠٠٠           الطبعة األوىل  -                  مكتبة األجنلو املصرية  :        القاهرة (         والنفسية 

    ).    ١٩٥٨        دارالشعب :       القاهرة (         ابن خلدون ة                    الرمحن بن خلدون، مقدم   عبد    -  ٥١

        العـدد    -         الفكـر    عامل  :       الكويت (                             حممود عواد حسني، صناعة التاريخ     -  ٥٢

    ).    ١٩٧٤     األول 

٤٠٤



 

                                                              هيجل ترمجة إمام عبد الفتاح إمام، حماضرات يف فلسفة التاريخ، العقل     -  ٥٣

    ).    ١٩٨٠  -                          دار الثقافة للطباعة والنشر  :        القاهرة (          يف التاريخ 

    دار   :            اإلسـكندرية  (                                          حممد علي حممد، علم االجتماع واملنهج العلمـي،      -  ٥٤

    ).    ١٩٨٣               املعرفة اجلامعية 

  .           مكتبة وهبة  :        القاهرة (                              اسط حسن، أصول البحث االجتماعي،        عبد الب    -  ٥٥

١٩٨٠    (   

                مناهج البحـث يف     ).     ١٩٨٧   . (       أمحد خريي  &                     جابر عبد احلميد جابر     -  ٥٦

   .                  دار النهضة العربية  .        القاهرة  .                   التربية وعلم النفس

    دار   .        القاهرة  .                  دليل البحث العلمي   ).     ١٩٩٧   . (                 خري الدين علي عويس    -  ٥٧

   .           الفكر العريب

                                 مناهج البحـث يف التربيـة وعلـم       ).     ٢٠٠٣   . (               وبولدب فان دالني  دي    -  ٥٨

   .                  مكتبة األجنلو املصرية  .        القاهرة  .      النفس

  .  ٢ ط  .                            أساسـيات البحـث التربـوي      ).     ١٩٩٤   . (             عبد الرمحن عدس    -  ٥٩

   .                 دار الفرقان للنشر  .     عمان

                مناهج البحـث يف     ).     ٢٠٠٥   . (                            حممد الطيب حسني الدريين، وآخرون    -  ٦٠

   .                  دار املعرفة اجلامعية  .          اإلسكندرية  .    سية                     العلوم التربوية والنف

  .                                   مناهج البحث االجتماعيـة واإلعالميـة     ).     ١٩٨٦   . (            نوال حممد عمر    -  ٦١

   .                  مكتبة األجنلو املصرية  .        القاهرة

  

٤٠٥
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